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Najdawniejsze siedziby Sowian

Lubor Niederle.

Literatura.

Z ogromnej literatury, powiconej dotychczas badaniom nad

pocztkami dziejów Sowian, moemy tu przytoczy tylko dziea naj-

wybitniejsze i obejmujce cao przedmiotu, pomijajc dla ich wiel-

kiej liczby te najnowsze studya, które zajmoway si rozstrzygni-

ciem poszczególnych kwestyi w tej dziedzinie. Przed Szafarzykiem

najwiksze znaczenie w literaturze ma W. Suro wi eckieg o: »le-

dzenie pocztku narodów sowiaskich« (Warszawa 1824), niestety

nieskoczone, które stao si podstawi pracy Szafarzyka, »Uber die

Abkunft der Slaven« (Ofen 1828). Dzieem fundamentanem caego

nowego kierunku byy i nadal niem pozostay F. J. Szafarzyka
))Slovanske staroitnosti« (Praga 1837, II wyd. 1862—3) przeoone na

jzyk polski przez Bokowskiego i wydane w Poznaniu r. 1844. Po

Szafarzyku wydali jeszcze prace, obejmujce cao przedmiotu: Ed.

Bogusawski: wHistorya Sowian « (Kraków-Warszawa I 1888, II

1889), »Metoda i rodki poznania czasów przedhistorycznych w prze-

szoci Sowian« (Kraków-M^arszaw^ 1901; przekad niemiecki W.
Osterloffa w Berlinie 1902), »Einfuhrung in die Geschichte der Sla-

ven« (Jena 1904). Por. dalej W. Bogusawskiego: »Dzieje So-

wiaszczyzny pónocno-zachodniej do poowy XIII w.« (Pozna I

—

IV

1887—1900) oraz z prac W. Ktrzyskiego n. p. »0 Sowianach

mieszkajcych niegdy midzy Renem a ab, Sal i czesk granic«

(Kraków Akad. 1899) i » Germania Wielka i Sarmacya nadwilaska

wedug KI. Ptolomeusza« (Kraków Akad. 1901).

Dla ziem polskich maj jeszcze znaczenie: Iz. Szaraniewi-

c z a »Kritische Blicke in die Geschichte der Karpaten-Yólker (Lwów

1871), Woje. hr. Dziedu szyckiego »Wiadomoci staroytnych

Encyklopedya polska IV, 2. 1



V

J POCZTKI KUI-TUIIY SLOWI ASKIKJ

O geografii ziem polskich« (Kraków Akad. 1887) i J. Lelewela »Na-

rody na ziemiach sowiaskich« (Pozna 1853).

Z najnowszych przegldów cakowitych zasuguj na wymie-

nienie: T. Mareticz »Slaveni u davnini« (Zagrzeb 1889), A. Pogo-
din wMat iicTopin cJiaBiiHCKHX'B nepe^Bii5KeHiH« (Petersburg 1901) oraz

nowa próba syntezy wszystkich wiadomoci, której dokona prof. L.

Niederle w dziele »Slovanske staroitnosti« (Praga, zeszyt 1-4
1902—1910). Na szczególn uwag 'zasuguj nowe prace J. Peis-

kera: »Die Ultesten Beziehungen der Slaven zu Turkotataren und

Germanenc (Berlin-Leipzig 1905) i »Neue Grundlagen des slavischen

Alterlumskunde« (ib. 1910). Wielk prac o kolebce i pierwotnej

kulturze Sowian przygotowuje prof. J. Rostafiski, por. referat:

»0 pierwotnych siedzibach i gospodarstwie Sowiance (Sprawozdanie

Akad. Krak. 1908, III.).

Najdawniejsze siedziby Sowian.

Najstarsz wiadomo o pochodzeniu Sowian podaje nam wstp
do kroniki kijowskiej, uoonej w postaci, która dosza do nas z po-

cztku w. XII. Tu latopisiec wykada o pocztku ludzkoci i narodów,

mianowicie o rozejciu si 72 narodów z potomstwa Noego, zalicza

do nich i Sowian w ten sposób, e ich w jednem miejscu utosa-

mia z Ilirami (Iljurik-Slov6ne), w innem za z plemieniem Noryku

(Narci ze sut' Slovene). Nastpnie latopisiec, wyoywszy rozejcie si

i przybycie synów Jafeta do Europy, dodaje: »Po mnozech ze vre-

mjanech s6li sut' Slov6ni po Dunaevi, gde est' nyn6 Ugoraka zemlja

i Bolgar'ska. [I] ot tócb Sloven razidosasja po zemljó i prozvasasja

imeny svoimi, gd6 s6d§e na kotorom mst; jako priedse sedosa na

r6ce imjanem Marava, i prozvasasja Morava, a druzii Cesi narekosa-

sja; a se ti ze Sloveni: Chorvate Blii i Sereb' i Chorutane. Yolchom

bo nasedsem na Sloveni na Dunajskija, [i] sdem v nich i nasiljas-

6em im, Slov6ni e ovi priSede s6do§a na Yisle, i prozvasasja Lja-

chove, a ot tech Ljachov prozva§asja Poljane, Ljachove druzii Lutii,

ini MazovSane, ini Pomorjane. Tako3e i ti Slovene priSedse i sedosa

po DnSpru i narekosasja Poljane, a druzii Drevljane, zane sedosa v le-

s6ch; a druzii sdosa meju Pripetju i Dvinoju i narekosasja Drego-

vi6i; [inii sedosa na Dvin6 i narekosasja Poloane], r66ki radi, jae

vte6et' V Dvinu, imianem Polota, ot seja prozva§asja Polofiane. Slo-

v6ni ze s6dosa okoo ezera Ilmerja, [i] prozva§asja svoim imjanem,

i sdlasa grad i narekoa i Novgorod; a druzii s6do§a po Desno i po

Semi i po Sul, i narekosasja S6ver. [I] tako razidesja Slov6n'skij

jazyk, tme i gramota prozvasja Sloven'skaja« (rp. Lavrent.).
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(Przekad polski: Po upywie dugiego czasu Sowianie osiedlili

si nad Dunajem, gdzie jest teraz ziemia Wgierska i Bugarska. [I]

od tych Sowian rozeszli si po ziemi i nazwali si imionami swo-

jemi (wedug tego), gdzie si osiedlili, na jakiem miejscu: gdy przy^

szedszy osiedlili si nad rzek, nazwan Morawa, to i nazwali si

te Morawa, a inni nazwali si Czesi; a to ci sami Sowianie: Chro-

baci Biali i Serbowie i Chortanie. Gdy bowiem na Sowian naddu-

najskich napadli Wochowie, gdy si ród nich osiedlili i uciskali ich

ci oto Sowianie przyszedszy osiedlili si nad Wis i nazwali si

Lachowie a z tych Lachów nazwali si Polanie, a inni Lachowie Lu-

ticze, inni Mazowszanie, inni Pomorzanie. Tak samo i ci Sowianie

przyszedszy i siedli nad Dnieprem i nazwali si Polanie a inni Dre-

wlanie, poniewa osie*dlili si w lasach; a inni osiedlili si midzy
Prypeci a Dwin i nazwali si Dregowicze; [inni osiedlili si nad

Dwin i nazwali, si Pooczanie], z powodu rzeczki, która wpada do

Dwiny i nazywa si Poota; od niej nazwali si Pooczanie. Sowia-

nie równie osiedlili si koo jeziora Ilmerja, [i] nazwali si swojem

imieniem i zbudowali gród i nazwah go Nowgorod; a inni osiedlili

si nad Desn i nad Semj i nad Su i nazwali si Siewierz, [I] tak

wic rozszed si jzyk Sowiaski, wskutek czego i pismo przezwano

Sowiaskie (rp. awr.).

Ta wic wiadomo dzieli si na dwie czci: jedn stanowi

zwyke podanie biblijne, do którego umiejtnie wsunito i Sowian,

cz za druga, wyej przytoczona, ma cechy istotnego podania lu-

dowego i za takie te przez wielu bya brana. Nie mog jednak

i tej drugiej czci w jej zaoeniu i gównych szczegóach uwaa
za istotne podanie ludowe a przez to i za ródo historyczne w kwe-

styi pochodzenia Sowian. Zasadnicze jej twierdzenie, e Sowianie

w Europie pierwotnie siedzieli nad dolnym Dunajem i dopiero std,

z tej kolebki naddunajskiej rozeszli si po Europie do swych siedlisk

historycznych, nie jest niczem innem, jak tylko dalszym wywodem
z tradycyi biblijnej o przybyciu Sowian z Mezopotamii, a wic jest

tez cakiem wyrozumowan. Najprdzej latopisiec lub te poprze-

dnik jego, jaki czonek kleru poudniowo-sowiaskiego i),
wywodzc

' Tradycya o dawnej osiadloci Sowian w Iliryi istniaa ju przed latopi-

scem sztucznie utrzymywana ród kleru poudniowo-slowiaskiego; tego dowo-

dz np. wiadomoci o apostolstwie w. Pawa ród Sowian iliryjskicli a nadto

wzmianka o stosunkach w. apostoów z ziemi sowiask w licie papiea Ja-

na X (914-929) do Tomisawa chorwackiego i Michaa zachlumskiego a wre-

szcie i podanie o tem, e w. Hieronim, który umar r. 420 uoy sowiask
gagolic (por. list papiea Innocentego IV z r. 1248).
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Sowian z Babilonu do Europy, prowadzi ich przez Hellespont na-

turalnie przedewszystkiem na pówysep Bakaski, i dopiero std dalej.

Tak wic wiadomo o wczesnym pobycie czy o kolebce Sowian na

Bakanie jest tylko wnioskiem, wysnutym z dawniejszej tradycyi o ich

przybyciu z Azyi, autor za tego wniosku tem atwiej móg doj do

niego, e — jak to wida z rónych wzmianek w kronice — mia
on wasny interes narodowy na gruncie bakaskim w granicach ce-

sarstwa ówczesnego.

W ten sposób, zupenie sztucznie, zrodzio si wyobraenie o ko-

lebce bakaskiej Sowian, a równie sztucznem byo i wszel-

kie dalsze upatrywanie pocztków Sowian na Bakanie i szukanie

zwizku midzy nimi a innemi dawnemi plemionami tamtejszemi:

Trakami, Dakami, Getami, Dalmatami, gównie za Ilirami, Poniewa
Sowianie na pówyspie Bakaskim ukazuj si pod swem wasnem
mianem dopiero póno w czasach pochrystusowych, przeto dla do-

wiedzenia, e tam po raz pierwszy zatrzymali si po wyjciu z Sen-

naar, e tam bya ich kolebka europejska, trzeba byo koniecznie zna-

le ich midzy niektóremi z dawnych plemion bakaskich i nad-

dunajskich i ztd wytworzyo si ich utosamianie z Trakami, Geta-

mi, Dalmatami, Norykami, Pannoczykami i przedewszystkiem z Ili-

rami, co si powtarza przez cay przecig rozwoju nauki a do dnia

dzisiejszego; std te pochodz najniemoliwsze etymologie i wszel-

kiego rodzaju zestawienia filologiczne, majce dowie, e poszcze-

gólne te plemiona byy sowiaskie.

Obok tej teoryi bakasko- ii irskiego pochodzenia So-

wian wkrótce powstaa inna, któr monaby nazwa sarmack.
Prawdopodobnie wiadomo, e historya staroytna niezupenie

si zgadza z odwiecznym pobytem Sowian na pówyspie Bakaskim,
a dalej wzgld, e historycznie znane ruchy Sowian kieroway si

wanie z pónocy na poudnie, nie za odwrotnie, take moe nie-

jakie podania oraz inne jeszcze przyczyny wywoay pogld, e po-

chód Sowian z Mezopotamii odby si inn drog, mianowicie pó-

nocnem pobrzeem morza Czarnego przez dawn Sarmacy, co mu-

siao w sposób naturalny doprowadzi do rozdwojenia pierwotnej je-

dnoci: gdy Sowianie zbliyli si ku Karpatom, jedna ich cz sza

dalej na zachód pónocn stron Karpat, druga za przez Dunaj ku

poudniowi si skierowaa. W ten sposób powstaa teorya o póno-
cnej kolebce sarmackiej Sowian w granicach dzisiejszej

Rosyi a z niej znowu wypywaa potrzeba wyszukiwania przodków

Sowian ród dawnych ludów Sarmacyi: Scytów, Alanów, Roksola-

nów, Wandalów, Kimrów.

Obie te zasadnicze teorye wziy pocztek w tradycyi biblijnej
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O pochodzeniu Sowian z Sennaar, trway obok siebie, niekiedy si

zwalczajc wzajemnie, od w. XIII a do koca XVIII i tylko zrzadka

podczas caego tego okresu dugiego jaki badacz (np. Cromer, Jor-

dan) wznosi si ponad ogólny nienaukowy poziom kwestyi, zabagnio-

nej mn(3stwem chybionych etymologii i bdów historycznych. Do-

piero w kocu w. XVIII i na pocztku XIX zaczynaj si ukazywa
prace trzewiejsze (D. Mascou, L. Gebhardi, I. Thunmann, A. Sohlózer,

F. Schwabenau, M. de Peyssonel, A. Naruszewicz, W. Surowiecki,

M. Karamzin), którzy powoli zrywali ze zwyczajem utosamiania So-

wian z rónymi narodami i wyzwalali si z pod wpywu tradycyi bi-

blijnej. Zwrot ten zaznaczy w r. 1810 Dobrovsky sowami: »Ciesz

mi badania nad dawnemi plemionami. Dochodz jednak do innego

wniosku. Dla mnie jest rzecz pewn, e Sowianie nie s Dakami-,

Oetami, Trakami, Ilirami, Panoczykami... Sowianie s Sowianami...«

Szczytem tego nowego rozumnego zwrotu w badaniach stay si

w r. 1836 »Staroytnoci Sowiaskie« Pawa Szafarzyka.

Dzieo to dao nam wprawdzie bardzo szczegóowy i naukowo

uzasadniony obraz przedhistorycznego stanu Sowiaszczyzny, ale nie

rozstrzygno kwestyi pochodzenia SowMan: w jaki sposób So-

wianie powstali i skd si wzili w Europie. I oto mimo Szafarzyka

zrodzio si przekonanie, e zagadnienia tego niepodobna rozstrzy-

gn z pomoc samej tylko historyi, potem wic usiowania w tym

przedmiocie skierowane zostay na drogi inne, zwróciy si w stron

nauk pokrewnych: lingwistyki porównawczej, a nastpnie antropologii.

Jzykoznawcy ju dawniej, w wieku XVIII, spostrzegali pokre-

wiestwo jzyków sowiaskich z innymi: aciskim, greckim, nie-

mieckim, celtyckim, perskim, ormiaskim i z sanskrytem, ale nauko-

wo to zbada i w system naukowy uj dopiero Franciszek Bopp

W' swej gramatyce porównawczej. Dopiero dziki jemu, gdy w r.

1835 do systemu swego wcign take jzyki sowiaskie, kwestya

pochodzenia Sowian zostaa oparta na podstawach naukowych. Bopp

dowiód, e jzyki sowiaskie nale do rodziny jzyków, które po-

wstay ze wspólnego prajzyka »indoeuropejskiego« i przez to samo

ju stao si jasnem, e Sowianie pod wzgldem jzyko-
wym wyosobnili si niegdy obok Iraczykó w, Indu-

sów, Ormian, G r e k ó w, A I b a c z y k ó w, It a I ó w, C e 1 1 ó w, Ge r-

manów^ i L itw^oloty szó w (e pominiemy ju ludy dawno wy-

mare) ze wspólnego pranarodu indoeuropejskiego.
W jaki sposób szczegóowy si to stao, a przedewszystkiem

jakie czynniki dopomogy do wytworzenia si Sowiaszczyzny, jak
drog dokonao si to jej wyosobnienie, w jakim czasie w porówna-

niu z innemi plemionami wyodrbnili si Prasowianie, w jakim stoi
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pniu pokrewiestwa do innych ludów si znajduj, tern wszystkiem

wiele po Boppie si zajmowano, ale dotychczas na pytania te nie

udao si otrzyma jasnych i zgodnych odpowiedzi. Budowano cae

genealogie jzyków indoeuropejskich, a z nich najwikszem uzna-

niem cieszyy si dwie: Augusta Schleichera i A. Ficka:

'" — .- — OJ -2,

-u£~ p.---iuav^ .'C' fc..'^ ^- l/J co ^ •

-3® o*sahr: ?*^ '^ ^ a z'^ a t •,o5x^.oc3c;o M.i:.S c -jz I ortiratu; aryjski:

zachodnie wschodnie sJowiano-germ.

jzyki europejskie azyatyckie praj(,'zyk indoeuropejski

prajzyk indoeuropejski

Drzewo genealogiczne jzyków Schlei- Drzewo genealogiczne A. Ficka

chera z r. 1860. z r. 1890.

Przeciwko tym próbom wystpi gównie Johannes Schmidt

który dowodzi, ze przypuszczanego przez te genealogie stopniowego

oddzielania si pojedynczych konarów od pnia wspólnego nie byo,

e raczej na obszarze prajzyka i pranarodu wytworzyy si jedno-

czenie pewne orodki, skupiajce cilej ludno w plemiona, e
obszar jzykowy stopniowo rozszerza si a do granic osiedlenia si
ludów indoeuropejskich w czasach historycznych:

Litwini Sowianie

Germanie Ormianie

Celtowie Iraczycy

Italowie Indowie

Helleni

Schemat J. Schmidta z r. 1890.

Naturalnie byo i jest wielu badaczów, którzy na wszystkie t^

i tym podobne teorye zapatrywali si sceptycznie; jednake chodo;
tychczas nie wyrobiono sobie jeszcze jakiego zgodnego pogldu na

te rzeczy, to przecie dzi najwicej uznania znajduje teoryaJ. Schmidta,

jakkolwiek nie odrzuca si te monoci dla niektórych jzyków, e;

iCO^y si te oddzieli od pnia macierzystego. Stwierdza. si przy
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tern, e Sowianie, jako wyodrbnione plemi, yli w ssiedztwie ple-

mion: iraskieoro i batyckieg-o (rodzina jzyków satem w przeci-

wiestwie do rodziny jzyk(3w cen tum) a zwaszcza dugo pozosta-

wali w jakiem poczeniu z Batami, czyli przypuszcza si okres

wspólnoci bato-sowiaskiej, która poprzedzaa epok wyodrbnienia

si Prasowian.

Z tern zag-adnieniem o rozwoju pranarodu indoeuropejskiego

wie si cile inne wielkie pytanie: gdzie bya kolebka Indo-

europej cz y ków, skd rozpocz si cay ów przyszy rozwój. Da-

wniej przez dugi czas mylano, e byo to w Azy i, czy to w zacho-

dnich jej czciach (w Armenii, Mezopotamii) czy te w krainach rod-

kowych (na paskowzgórzu Pamirskiem lub w Turkiestanie). Dzi to

mniemanie prawie jednogonie zarówno przez lingwistów jako te
przez antropologów i archeologów zostao zarzucone a natomiast po-

wstaa teorya o europejskiem pochodzeniu Indoeuropejczyków, we-

duii' której ci ukazali si w jakiem miejscu na ldzie europejskim

i tu czci rozszerzyli swoje siedziby, czci za std przeszli do

Azyi. I tu wprawdzie, jak to wynika z wanoci caego zagadnienia,

niema dotychczas zupenej zgody i dugo jej nie bdzie. Co si mnie

tyczy, sdzibym, e caa pónocna Europa od Galii a po Ural bya

ojczyzn Indoeuropejczyków, ale gdzie si znajdowao ich pierwotne

ograniczone siedlisko, na to dzi jeszcze odpowiedzie niepodobna.

Prócz lingwistów w drugiej poowie w. XIX take i antropolo-

dzy zajli si rozstrzygniciem pytania, skd si wzili Sowianie.

Samo jzykoznawstwo nie mogo rozstrzygn kwestyi, czy jzykowo
wyodrbniona grupa plemion sowiaskich powstaa przez oddziele-

nie si cz.ci ludu praindoeuropejskiego, czy te Sowianie pod wzgl-

dem jzykowym tylko asymilowali si do obcych pochodzeniem In-

doeuropejczyków i w ogólnoci jzykoznawcy nie mogli orzec, w jaki

sposób fizycznie lud sowiaski powsta. Otó na te pytania po roku

1860 usiowaa odpow.edzie nowa nauka antropologii, opierajc si

w tem gównie na niektórych waciwociach ciaa ludzkiego: na

formie czaszki, barwie skóry, oczu i wosów, na wysokoci wzrostu

i t. p., sowem rozpatrujc fizyczny typ sowiaski. Przez porówny-

wanie cech cielesnych Sowian z cechami pozostaych ludów indo-

europejskich, antropologia staraa si okreli stopie pokrewiestwa

lub wykaza rónic pochodzenia midzy Sowianami a innymi na-

rodami, a przez to wywietli zagadnienie, skd Sowianie si wzili,

jakie jest ich fizyczne pochodzenie. Pocztkowo jednake przez czas

dugi w badaniach antropologicznych Sowianie byli pomijani. Gdy

po studyach egzotycznych zwrócono si do analizowania ludów euro-

pejskich, zajli si tem przedewszystkiem Francuzi (gównie szkoa
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antropologiczna, któr zao/y P. Broca) i Niemcy, a jedni i drudzy

badali swój materya miejscowy. Z prac tych w siódmem i ósmem
dziesicioleciu wieku XIX powstaa pierwsza teorya naukowa o po-

chodzeniu gównych narodów indoeuropejskich. Wedug niej Germa-
nie naleeli do szczególnego typu, odznaczajcego si przedewszyst-

kiem dugogowoci (dolichocefalia) i jasn barw skóry, wosów
i oczu, gdy natomiast Celtowie a równie wedug powierzchownych

spostrzee i Sowianie zostali przez Francuzów i Niemców zaliczeni

do typu innego, oznaczonego jako krótkogowy (brachycefalia) z kom-
pleksy ciemn. Ta teorya, która si staa punktem wyjcia dla

wszystkich bada póniejszych, nauczaa, e najgówniejsze ludy Eu-

ropy: Celtowie, Germanie i Sowianie, cho mówi jzykiem bior-

cym pocztek w jednem narzeczu pierwotnem, s wprawdzie pokre-

w^ni i bliscy sobie pod wzgldem jzykowym, ale fizycznie powstali

z dwu plemion rónych, przyczem wyznawcy tej teoryi rónili si
w rozstrzyganiu pytania, które z tych plemion naleao do szczepu

indoeuropejskiego, a które zostao dopiero z czasem pod wzgldem
jzykowym zasymilowane. Badacze niemieccy po najwikszej czci
utosamikli typ germaski z indoeuropejskim, uwaajc Sowian za

ywio antropologicznie pokrewny Finnom lub Turaczykom; francu-

scy za antropolodzy przyjmowali typ celtycko-sowiaski za indo-

europejski.

Ale caa ta teorya celtosowiaska powstaa na gruncie jednej

przesanki, której bd polega na tem, e wnioskowano o pochodze-

niu ludów europejskich na podstawie bada nad materyaem, bra-

nym z rónych czasów. Teorya o typie germaskim powstaa gó-

wnie na zasadzie studyów nad szkieletami z dawnych grobów rz-

dowych (Reihengraber) Niemiec poudniowych, natomiast teorya

o typie sowiaskim opara si gównie na badaniach nad materya-

em dzisiejszym. Przez to sprawa wesza na tory bdne i do
byo dooy niewiele pracy w archeologii sowiaskiej, a wnet na-

gromadzi si materya, który trudno byo pogodzi z t teorya. Da-

wne groby sowiaskie, wspóczesne germaskim, równie wykazay
wielk przewag typu, podobnego do germaskiego. Odkrycia te do-

prowadziy do tego, e ród Niemców Kollmann, Th. Poesche, R. Vir-

chow i K. Penka zapatrywali si ju sceptycznie na ow teory, ród
Sowian za A. Bogdanów, Dm. Anuczyn, K. Ikow i Zograf, do któ-

rych i ja. si przyczyem w artykule specyalnym w r. 1890 oraz

w wikszej pracy z r. 1896 p. t. ))0 pochodzeniu Sowiance, gdzie do-

wodziem, e Sowianie pierwotnie, podobnie jak i Germanie, nale-

eli do plemienia dugogowego i jasnego i dopiero z czasem zmie-

nili si na krótkogowych brunetów. Spór w tej kwestyi wywoa
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do znaczn literatur, szereg studyów pro i contra pisanych; pono-

wnie si w nich okazao, e Sowianie dzi s narodem nalecym
po najwikszej czci do typu krótkogowego i ciemnego (cho i tu

mona widzie, e im dalej posuwamy si od Karpat ku pónocy za-

razem zmniejsza si liczba osobników krótkogowych, a zwaszcza

ciemnych) i e równie w dawnych grobach typ ciemny obok ja-

snego by do obficie przedstawiony, jak tego dowodz resztki wo-
sów na czaszkach. Z drugiej jednak strony niemniej kategorycznie

i niejednokrotnie skonstatowano, e czaszki z grobów sowiaskich

VIII—IX w. a zwaszcza z miejscowoci, w których wedug historyi

mieszkali wycznie Sowianie, nale w znacznej wikszoci (70

—

90%) do dugogowych lub redniogowych a przytem zebraem te
znaczn liczb dawnych wiadectw pisanych, z których wida, e
redniowieczni pisarze bizantyscy i arabscy uwaali Sowian, gdy

ci wystpowali na aren historyi, za lud wycznie typu jasnego.

Tak wic pod wzgldem obu cech charakterystycznych dawni So-

wianie s podobni do dawnych Germanów. Wprawdzie dzi Sowia-

nie ju niewtpliwie przedstawiaj typ inny, ale nam pozostaje tylko

doszuka si przyczyn tej zmiany, któr zreszt mona te zauwa-

y we wszystkich krajach poudniowo-niemieckich. Zmiana ta za-

pewne nie zostaa wywoana przez prosty rozwój czaszki w kierunku

skrócenia jej formy, ani te nie bya wynikiem np. wzrostu kultury

i inteligencyi umysowej, lecz raczej dokonaa si pod wpywem mie^

szania z typem innym, krótkogow^m i ciemnym, który oczywicie

musia ju oddawna wywiera wpyw na Sowian. Innemi sowy,

musimy si zgodzi, e ju Prasowianie nie byli ras czyst, jedno-

typow, ale przedstawiali zmieszanie wikszej iluci pierwiastków,

gównie dwu typów, z których jeden dugogowy i jasny najprzód

ród nich silnie przewaa, drugi za krótkogowy i ciemny stanowi

mniejszo. Ten jednak drugi typ oddawna, bo ju od czasów neo-

litycznych skoncentrowany w rodkowej Europie, by oczywicie obda-

rzony wiksz si ywotn i z biegiem czasów historycznych wzra-

sta liczebnie w miar tego, jak pierwszy zanika. Pierwszy ten typ

z wyjtkiem maych tylko resztek zosta zabsorbowany przez typ

drugi i to wanie jest przyczyn zmiany, która si dokonaa midzy
typem dawnych i dzisiejszych Sowian prawie tak samo, jak i ród
plemion germaskich w poudniowych Niemczech. W ten sposób

tumacz dzi rónic midzy przeszoci a teraniejszoci. Dawni

Sowianie tak samo, jak dawni Germanie i Gallowie (a zapewne i inni

Indoeuropejczycy), naleeli do typu dugogowych blondynów, ale

z czasem do ich skadu wszed i rodkowo-europejski typ krótkogo-

wców, ten za póniej zaguszy zwaszcza na poudniu Sowiaszczy-
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zny w zupenoci typ pierwszy. Z pojcia jednak pranarodu indoeu-

ropejskiego nie wyczabym wszake ani pierwszego ani drugiego

typu. — Pozostaje nam jeszcze odpowiedzie na pytanie, gdzie si
te przemiany dokonay, gdzie odby si proces zróniczkowania j-
zykowego Sowiaszczyzny, gdzie byo jej siedlisko, sowem, gdzie
bya kolebka pranarodu sowiaskiego?

Widzielimy ju, e dawniejsze teorye o pochodzeniu Sowian,
oparte na tradycyach biblijnych, skieroway ich do Eluropy przez pó-

wysep Bakaski, gdzie miao nastpi pierwsze ich zatrzymanie si
w wdrówce z Azyi, póniejsze za teorye poszukiway ich w Sar-

macyi. Kolebka bakaska nie znalaza poparcia w adnej innej nauce^

gdy ani historya nie wie nic o Sowianach na Bakanie przed V
wiekiem po Nar. Chr. ani ligwistyka nie znalaza nic sowiaskiego
w tutejszych dawnych nazwach topograficznych lub plemiennych. Wie
tylko o Sowianach tradycya dawnych kronikarzy, która — jak to wi-

dzielimy — stanowi czysty wymys kleru poudniowo-sowiaskiego.
Pojcie o kolebce sarmackiej pierwotnie take zrodzio si z tradycyi

biblijnej, jako przypuszczenie o drugiej moliwej drodze wiodcej

z Sennaar do Europy pobrzeem morza Czarnego przez Rosy. Je-

dnake ta teorya, cho mimowolnie, przecie zbliya si do prawdy.

Nowe bowiem nauki, o ile w tej kwestyi mogy w ogólnoci da ja-k odpowied, wszystkie wskazuj na wschodni Europ, jako na

kolebk Sowian, gdzie w pobliu pónocnych wyyn karpackich.

Wic przedewszystkiem historya, lingwistyka a razem z niemi i an-

tropologia z archeologi. Wysokie, niedostpne grzbiety gór Karpa-

ckich musiay by przeszkod dla wdrówek narodów. Gdyby koleb-

k Sowian bya kraina naddunajska, wówczas z natury rzeczy gó-
wny prd rozlewu sowiaskiego musiaby si toczy w kierunku

poudniowym, a nie przez Karpaty ku pónocy. Nadto wiemy te, e
a do czasów pochrystusowych niema najmniejszych ladów Sowian
na pówyspie Bakaskim, lecz przeciwnie, najdawniejsze róda histo-

ryczne, wyranie mówice o Sowianach, znajduj ich w I i II wieku

po Chr. na pónoc od Karpat (Plinius, Tacitus, Ptolemaios). Na t
kolebk wskazuj te kierunki wszystkich prdów ekspansyi da-

wnych Sowian, o czem nas póniejsza historya poucza. Wszdzie
widzimy, e Sowianie w Europie rodkowej stopniowo si rozsze-

rzaj od wschodu ku zachodowi i od pónocy ku poudniu, nie za
odwrotnie. Tego te nam wreszcie dowodz wrcz dwie dawne
wzmianki, jedna z VII, druga z IX wieku, które nosz na sobie cha-

rakter tradycyi ludowej i nie s wymylone ani skombinowane, jak

owe wyej wymienione podania kronik z XII i XIII w. Z VII w. mamy
wzmiank Anonima raweskiego (I, 12): ))Sexta ut hora noctis Scy-
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tharum est patria, unde Sclavinorum exorta est prosapia«; — z IX

za stulecia wzmianka Anonima bawarskiego, który w spisie naro-

dów sowiaskich przytacza w Zakarpaciu plemi Zeruian, mówic:
))Zeruiani, quod tantum est regnum, ut ex eo cunctae gentes Sclavó-

rum exortae sint et originem, sicut affirmant, ducunt«. Obaj ci pisa-

rze byli znacznie blisi doby rozejcia si Sowian, ni latopiscy: ki-

jowski i polscy, i wiadomoci ich s daleko pewniejsze. Wprawdzie

nie wiemy dobrze, kto si ukrywa pod nazw Zeruian, ale w tym

razie tak dalece nam na tern nie zaley; do, e na podstawie owych

wiadectw kronikarskich mamy prawo wnioskowa o istnieniu rozle-

ji^ego kraju na pónoc od Karpat.

Obok historyi za Podkarpaciem przemawia take i lingwistyka

i to nietylko ze wzgldu na jednolity obraz Polszczyzny, ale take
i na podstawie nowych bada w zakresie tych gatunków botani-

cznych, które Sowianom byy znane przed ich zróniczkowaniem si
jzykowem, a wic w ich praojczynie. Ju Szulek doszed do wnio-

sku, e to musia by kraj podkarpacki a wieo J. Rostafiski umie-

szcza równie kolebk Sowian w krainie nad rodkowym Dnieprem

a na poudnie od Prypeci po za liniami jody, cisu, grabu, buku^

wzdu pasa stepowego. Równie antropologia, przez skonstatowanie,

e dawniejsi Sowianie naleeli w znacznej wikszoci do typu ja-

snych dugogowców, którego siedliskiem bya pónocna cz Euro-

py (gdy rodkowa naleaa do krótkogowców), przemawia na rzecz

kolebki pónocnej a przeciw kolebce poudniowej. Gdy wreszcie te-

raz za przewodnictwem archeologii spojrzymy na sowiask kultur

w przeszoci, aby i std, o ile si da, wyprowadzi wnioski, to n. p.

u Sowian zachodnich tak zw, pola ciaopalne typu uyckiego z cza-

sów 1000—500 r. przed Chr. prowadz nas przedewszystkiem ró-

wnie na pónoc od gór Sudeckich i Karpackich, nie za na pou-

dnie, do krajów naddunajskich.

Jeeli przyjmiemy za rzecz pewn, e kolebka i punkt wyjcia

Sow^ian do póniejszych szerszych siedzib leay na pónoc od Kar-

pat a nie w poudniowych krainach naddunajskich, to i wtedy je-

szcze napotkamy trudnoci i wahania, gdy zapragniemy bliej ozna-

czy miejsce tej praojczyzny i jej granice. Na to z pewnem prawdo-

podobiestwem mona tylko odpowiedzie, e na krótko przed ro-

zejciem si Sowian kraj ich musia by ju bardzo rozlegy. Od za^

chodu sigali z pewnoci do Wisy, a gdy uznamy charakter so-

wiaski uycko-serbskich pól popielnicowych, to granic ich osiedle-

nia musir^y przesun a nad ab. Od pónocy dosigli te Wisy
i morza Batyckiego, gdy inaczej nie mogaby powsta dawna na*

zwa zatoki Wenedzkiej u ujcia Wisy. Od poudnia Sowianie mifej-



12 POCZTKI KUl/rUKY .SO WIANSKItóJ

scami przekroczyli ju Sudety i Karpaty, które pierwotnie byy sie-

dzibami iliryjkiemi; wreszcie od wschodu sigali prawie do Desny,

od pónoco-wschodu za— a do dzisiejszej gubernii twerskiej. Gdzie

jednak na tejto obszernej przestrzeni byo niegdy pracentrum So-

wian, trudno orzec. Sdziem, e midzy Wis, Karpatami i Dnie-

prem. Rostafiski posuwa Sowian dalej ku wschodowi od Wisy a
za Bug pónocny. Rozwadowski za na podstawie rozbioru nazw to-

pograficznych polskich przenosi kolebk dalej ku pónocy a za Nie-

men, gdzie jednak pozostaoby dla niej zbyt mao miejsca, jeli uzna,

e tam byy równie pierwotne siedliska Litwo-otyszów i Finnów ^

Mimo wszystko wydaje mi si najprawdopodobniejszem, e jednak

owego pracentrum trzeba szuka midzy Wis a rodkowym Dnie-

prem z wyczeniem atoli pónocnych stoków Karpat do Sanu i Dnie-

stru. Tutaj wzrastali Prasowianie, majc z ssiadów od pónocy

Batów i Finnów, od wschodu Iraczyków i Turko-tatarów, od pou-

dnia przy Karpatach Traków. Germanie do dugo oddzieleni od So-

wian siedzieli na pówyspie Jutlandzkim oraz nad nisz ab i ni-

sz Odr. Natomiast ze Sowianami od zachodu graniczyli pierwotnie

Gallowie.

Z tejto prakolebki Sowianie bardzo szybko, pocztkowo jeszcze

w cigu pierwszego tysicolecia przed Chr. rozszerzyli si (gównie

po ustpieniu Greków, Ilirów^ i Traków na pówysep Bakaski) na

zachód od Wisy ^, ku Odrze i abie, na pónoc za ku ujciom Wi-

sy. Gdy nastpio równoczesne rozpieranie si Germanów najpierw

w kierunku poudniowo-wschodnim (wdrówka Bastarnów i Peucy-

nów zasza ju wkrótce po epoce Herodota midzy V a III w.), wówczas

Sowianie midzy ab a Wis w czci si cofnli, w czci ulegli

Germanom (wtedy te tu nastaa przewaga ywiou germaskiego

nad sowiaskim) tak, e wschodnie pogranicza staroytnej Germanii

* Przypuci mona, e na tych ziemiach kracowych mogy si utrzyma
a do okresu sowiaskiego nazwy topograficzne np. rzek wytworzone przez ja-

kie plemi niesowiaskie, które tu mieszkao, zanim Indoeuropejczycy rozeszli

si po Europie zachodniej i poudniowej. Ale po odejciu tych Indoeuropejczy-^

ków nieatwo mona wyczy z kolebki Sowian ten kraj nad Wis i Odr na

zasadzie niektórych domniemanie niesowiaskich nazw rzek midzy Odr, Dnie-

prem i Niemnem.

* Uwaam nazw Wisy za sowiask gównie na podstawie powtarzania

si nazw podobnych w caej nomenklaturze sowiaskiej. Jako drugi dowód
wczesnego posuwania si siedzib sowiaskich ku abie mona przytoczy roz-

szerzenie si grobów ciaopalnych t. zw. uyckiego i lskiego typu; wydaje

mi si bowiem prawdopodobnem twierdzenie tych, którzy groby owe uznaj za

sowiaskie.
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a do Wisy zapeniy si plemionami g-ermaskiemi i przez to pierw-

szym historykom rzymskim wyday si germaskiemi, Wisa za staa

si granic midzy wiatem germaskim a sarmackim u Pliniusza

(IV, 81), Pomponiusza Meli (III, 3) i Ptolemeusza (VIII, 10, 12, III, 5,

1, III, 8). Na poudniu Karpaty stanowiy jeszcze dugo naturaln za-

por a przechodzenie Sowian do Wgier przez czas dugi nie mo-

g-o przybra szerszych rozmiarów, jakkolwiek zdaje si, e na za-

chodzie przy rzece Morawie i Wagu Sowianie znaleli si bardzo

wczenie, jak teg"0 dowodzi archeologia. Nie wiemy nic, w jaki spo-

sób pierwotnie rozszerzay si granice osiedlenia Sowian ku wscho-

dowi i pónoco-wschodowi, zdaje si jednak, /e jeszcze w okresie

wspólnoci jzykowej Sowianie znaleli si za Desn i nad górnym
Dnieprem, zaguszajc tu ywioy obce. Plemiona fiskie bierne i sabe

ustpoway przed Sowianami, iraskie za i turkotatarskie ustpo-

way równie w stron poudniow, szukay bowiem krain bardziej

gocinnych i powabnych.

Takimi mniej wicej byy stosunki bytowania Sowian przed

okresem rzymskim, kiedy ju pad pierwszy promie historycznego

wiata na kraje poabskie, podkarpackie i, zadniestrzaskie; wtenczas

te plemiona te po raz pierwszy w historyi zostay wyranie, nie-

wtpliwie wymienione, wprawdzie jeszcze nie pod póniejsz, po-

wszechnie im suc nazw »Sowian« ale pod nazw Wendów lub

Windów (ac. Venedi, Veneti, Venadi, gr. Oueve5ai). Pierwsz niewt-

pliw o nich wiadomo znajdujemy w I stuleciu po Chr. u Pliniu-

sza (N. H. IV, 97) i u Tacyta (Germ. 48), nastpnie w II w. u Ptole-

meusza (Geogr. III. 5, 7; III. 5, 8), z którego korzysta i Markian (II,

38—40). We wszystkich tych miejscach pod nazw Wenedów jest

wspomniany wielki naród (u Ptolemeusza \iiytoxov Id-^oc)^ osiady za

Wis w Sarmacyi. Jedynie tylko mapa Peutingera (tabula Peutinge-

riana) datujca si z koca III w. umieszcza Wenedów take nad

dolnym Dunajem. Inne rzekome wiadomoci o Wenedach z przed

I w. po Chr. s albo tylko mao uzasadnionemi kombinacyami (por.

objanienie Szafarzyka nazwy Bannoma u Pliniusza IV, 94, lub

nazwy Mentonomon u Pliniusza XXXVII, 35) albo objanieniami wrcz
bdnemi (n. p. Bou5rvot-Vendij, albo wiadectwami prawdodobnemi
ale nie pewnemi.

Ze ci pónocni Wenedzi s Sowianami, a nie — jak sdzi Ta-

cyt-Germanami i, tego dowodzi przedewszystkiem zgodno midzy

1 Dzi jeszcze prof. Picz zaprzecza Wenedom charakteru sJowiariskiego,

poniewa wedug jego teoryi w cigu I i II w. po Chr. Sowian na wschód od

Wisy jeszcze nie byo, lecz mieszkali oni tylko na zachód od niej. (Por. dalej ar-

tyku nastpny).
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ich siedliskami a kolebk Sowian, dalej zatrzymanie nazwy Vend
lub Vind w ustach Niemców na oznaczenie Sowian, a wreszcie i to,

e dawni historycy, gdy ju Sowianie wystpuj pod now »So-

wian« nazw, utosamiaj ich wrcz z Wenedami, jak np. w VI w.

Jordanes (Get. 34, 35, 119). Mimo to nazwa Vend nie ma pocztku
sowiaskiego, lecz najprdzej jest nazw dan tym ludom przez s-
siadów, a jej pochodzenie nie zostao dotychczas wyjanione. Przy-

puszczam, e wyszo ono od Gallów, w których nomenklaturze naj-

czciej powtarza si ten element sowotwórczy: vind-, vend- (w zna-

czeniu: biay, jasny). Ci, co wywodz nazw t z jzyka sowia-
skieg-o, zestawiaj Vend- ze sts. vh = magnus i stopniem wyszym
vtii := witszy, wikszy.

Jakkolwiek dzi nie wtpimy, e Sowianie nie ukazali si w Pol-

sce i na Rusi dopiero w okresie pochrystusowym, ale siedzieli tu od-

dawna w ssiedztwie innych pokrewnych narodów indoeuropejskich,

mimo to byoby nieatwo stwierdzi historycznie ich tutaj obecno
przed ukazaniem si nazwy Wenedów. Naturalnie, e ród wiado-

moci o starodawnej Scytyi i Sarmacyi, o których ju np. z w. V
mamy niejakie wzmianki u Herodota, musz by niektóre dotyczce

Sowian, gdy ci ju wtenczas niewtpliwie byli wielkim narodem,

ale dowie tego i bliej okreli, co mianowicie ich ma dotyczy,

jest rzecz bardzo trudn. Z tej przyczyny ogranicz si tylko do

wzmianki, e cigle powtarzaj si bardzo liczne próby upatrywania

Sowian w Kimmeryjczykach, Dawach, Scytach, Sarmatach i Rokso-

lanach (pisali o tem z badaczów rosyjskich: D. Iowajskij, D. Samo-

kwasow, W. Leopardow, B. Chanenko i inni, z polskich E. Bogu-

sawski).

Wszystko to jednak s tylko usiowania próne i chybione. Wa-
ciwi Kimmeryjczycy, Scytowie i Sarmaci byli nie Sowianami, lecz

plemionami obcemi, których pochodzenie dotychczas nie zostao ja-

sno okrelone (Kimmeryjczycy najprawdopodobniej byli Trakami, Scy-

towie za, Sarmaci, Roksolanie, Alanie, Jazygowie — plemiona ira-

skie). Teorya przeszoci sowiaskiej moeby zyskaa mocniejszy

grunt pod sob, gdybymy postawili pytanie, czy midzy Scytów

i Sarmatów w szerszem tego sowa znaczeniu nie dostay si take
i najblisze im plemiona sowiaskie. Tu mona by przypomnie np.

rozrónianie Herodota midzy waciwymi] Scytami nomadami a Scy-

tami rolnikami ((^xu9'ac vo|jiaS£c, ^>tui)-ac dpot^pec, yswpyotj, pod t bo-

wiem nazw mogli by si ukrywa Sowianie dcy wzdu Bugu
i Dniepru na poudnie. Ale i to byoby niesusznem,; gdy niektóre

rysy tych ludów wskazuj raczej na Traków. Równie niepewnem

jest poczytywanie herodotowych Aladzonów ('AXa^oves). nad górnym
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lug-iem za Sowian, lub mniemanie, e herodotowi Budyni (BouSrvot)

Sowianami, gdy i miejsca ich zamieszkania s bardzo sporne,

^am je umieszczam midzy rodkowym Dnieprem a górnym Donem
'i pochodzenie ich sowiaskie uwaam tylko za prawdopodobne. Z njaj-

wikszem jeszcze uzasadnieniem moemy ze wszystkich ludów wymie-
nionych tutaj w okresie przedchrzecijaskim zaliczy do Sowian he-

rodotowych Neurów (Neupot), gdy siedliska ich rozcigay si nad
zachodnim Bugiem i zachodnimF dopywami Prypeci, sigay wic
do wntrza kolebki sowiaskiej a take i nazwa ich wywodzi si
z jzyka sowiaskiego (nura, nurija, nurza si, HBipaTii, Htip-feTn).

Waniejsze jednak jest to, e ju z czasów przedchrzecijaskich

moemy historycznie stwierdzi pierwszy okres odwiecznej walki

wiata germaskiego ze sowiaskim. Germanie pocztkowo nie zaj-

mowali caej Germanii, ale siedliskiem ich bya tylko ziemia Nordyj-

ska i kraje midzy doln Wezer i doln Odr. Gdzieindziej, t. j.'

w zachodniej i poudniowej Germanii siedzieli Celtowie, w czci za
wschodniej — jakemy to ju nadmienili — wedug wszelkiego pra-

w^dopodobiestwa mieszkali Sowianie, którzy wczenie wyruszyli do

tych miejsc ze swej kolebki t.j. z za Wisy. W cigu jednak pierw-

szego tysicolecia przed Chr. Germanie gwatownie zaczli si sze-

rzy ku zachodowi, wypierajc Celtów za Ren, za Dunaj ku Alpom,
oraz jednoczenie te ku wschodowi, gdzie si zmierzyli ze Sowia-
nami. Ci przedtem osiedli midzy rodkow ab a Wis, po przyj-

ciu jednak Germanów znowu ustpili za Wis lub nawet dalej na

poudnie ku Dunajowi, lub poddali si Germanom i zostali zalani

warstw zwyciskich plemion germaskich a do samej Wisy tak,

e w okresie rzymskim, gdy doszy do Italii pierwsze szczegóow^sze

wiadomoci o Germanii, ta wówczas w caoci bya zasiedlona przez

Germanów.

Odtd wic, a zwaszcza od VI wieku przed Chr. moemy ju
mówi o stosunkach sowiasko-germaskich i o przewadze Germa-

nów nad czci zachodnich Sowian midzy ab a Wis. Ale prócz

tego mamy te niektóre inne fakty historyczne, które szczegóowiej

te stosunki ilustruj: s to wiadomoci o wdrówce na wschód Ba-

^tarnów i Skirów.

Pierwsze wzmianki historyczne znajduj Bastarnów gdzie nad

dolnym Dunajem w latach 240—230 przed Chr. (Trogus Pomp. prol.

28) i tame s jeszcze nieco póniej r. 184—2. (Livius XXXIX, 35, 4).

Od tego czasu pozostali tam i nadal, biorc udzia w licznych napa-

dach na pastwo rzymskie, a dopiero w r. 279 cesarz Probus resztki

ich przesiedli do Tracyi. Poniewa Bastarni wedug wszelkiego pra-

wdopodobiestwa byli plemieniem wschodnio-germaskiem, przet^
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W wdrówce nad dolny Dunaj, kierujc si od morza Batyckiego,

musieli przedrze si zapewne si przez rodek Sowian podkarpa-

ckich. Wdrówka ich nad Dunaj, o ile mona fedzi z danych hi-

storycznych, odbya si nie dopiero w III wieku, ale wczeniej, wkrótce

po epoce Herodota — i Bastarni musieli przez czas du/szy zatrzyma

si w krajach podkarpackich, podbiwszy tamtejsze plemiona a zape-

wne te i ssiednich Sowian. Wszystko wskazuje na to, e ta w-
drówka Bastarnów i okupacya Podkarpacia jest pierwszem history-

cznie stwierdzonem zmierzeniem si wiata germaskiego ze so-

wiaskim, po czem jeszcze raz póniej nastpia podobna okupacya

gocka.

Majc to wszystko na myli, co wiemy z historyi o Sowianach

w okresie przedchrzecijaskim, moemy^ teraz zaznaczy swe stano-

wisko przeciwne nowej teoryi Jana Peiskera, wedug której wszyscy

Sowianie, stanowicy ludno krajów podkarpackich, ju oddawna,

a w kadym razie w cigu I tysicolecia przed Chr, podlegali ko-

lejno surowemu panowaniu Germanów od zachodu i jeszcze suro-

wszemu — Turkotatarów od wschodu. Peisker opiera si gównie na

danych filologicznych, mianowicie, e Sowianie zapoyczyli od Ger-

manów szereg najwaniejszych wyrazów z zakresu gospodarstwa rol-

niczego i pasterskiego (pug, skot, nuta, mleko), z jzyków za turko-

tatarskich nazw twarogu i niektóre nazwy dla dobytku, co wszystko

obok niektórych póniejszych wiadectw historycznych ma dowodzi,

e Sowianie nie zajmowali si hodowl byda; ze wzgldu za na

natur gleby w praojczyznie Sowian faktu tego niepodobna inaczej

objani, jak tylko, e im tego wzbronili panowie, którzy nimi owadnli,
zrobili ich niewolnikami, a pastwiska zabrali dla siebie. Wedug Pei-

skera panami tymi byli to Germanie, to Turkotatarzy: w okresie

przedchrzecijaskim Scytowie i Sarmaci, a po narodzeniu Chr. Hun-

nowie, Awarzy, Pieczyngowie. Ale w tej teoryi chybiaj dowody lin-

gwistyczne, zapoyczenie bowiem twarogu z jzyka tureckiego nie

jest dowiedzione. (Janko wywodzi ten wyraz ze sów tyar-j-ogt por

tw^orzy), a chybiaj te i dowody historyczne, gdy Scytowie i Sar-

maci nie byli Turkotatarami i nigdy nie panowali nad ca Sowia-
szczyzn: groby typu scytyjskiego nie posuwaj si za Kijów. Jedy-

nie tylko twierdzenie Peiskera o podboju Sowian przez Germanów
jest w czci prawdziwe, znajdujemy bowiem wicej zapoyczonych

wyrazów germaskich a take i wiadectwa historyczne o czasowem
a przytem te i czstkowem tylko opanowaniu Sowian przez Ger-

manów: 1) midzy ab a Wis, 2) w czasie okupacyi przez Bastar-

nów, 3) w czasie okupacyi przez Gotów i t. d. Ale i tu nie mamy
przyczyn do przyjmowania takiej niewoli, o jakiej mówi Peisker.
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Ostatecznie obraz caej Europy wschodniej a przeto i krajów

osiedlonych przez Sowian w okresie poprzedzajcym ich rozdziele-

nie si na osobne plemiona pozostawi nam Ptolemeusz (ok. 100

—

178) w swej Geografii. Jest to wprawdzie obraz z I i II w. po Chr.

ale oparty na ródach znaczlnie starszych, s w nim przeto anachro-

nizmy i wiele innych bdów, jest jednak obrazem jedynym i szcze-

góowym. Ptolemeusz w Sarmacyi na wschód od Wisy i Karpat za-

pisa 61 nazw rónych narodów, my za moemy orzec bezpiecznie,

e s midzy niemi take nazwy plemion sowiaskich. Jednake

o kadej z tych nazw orzec, czy jest sowiask, niesychanie trudno.

Stosownie do póniejszych wskazówek historyi, ze wzgldu te na

miejsce zamieszkania i charakter jzykowy mona jeszcze wybra,
jako sowiaskie, z owych nazw nastpujce: Wenedzi za Wis
{{i,eYtaTov edvoc x6)v Oueve5(i)v), Weleci, póniejsi utycy u morza Ba-

tyckiego (OuXxac) prawdopodobnie jeszcze Sulani (Bulani) nad Wis
(SouXav£;-BouXav£!;), Kostobocy i Zabocy pod Karpatami (K(i)aTO§wxot,

Sapóxot, Tpava(xovTavo) ; niepewni s: Piengici, Gewini, Bodini, Stawa-

nie i Sawarowie [UiB^^yizoci, rrjoulvot, BwSwo, S'taouavot, ^auapo). We-
nedzi u Ptolemeusza oznaczaj grup plemion sowiaskich, rozo-

on midzy zatok Wenedzk (morze Batyckie) a górami Wenedz-

kiemi (Karpaty)..

Encyklopedya polska. IV. 3.
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napisa

Lubor Niederie.

Ju w tym czasie, kiedy Ptolemeusz swój spis ukada, rozpo-

cza si nowa, wielka wdrówka narodów, która, objwszy kilka

stuleci, zupenie zmienia dawny etnograficzny obraz Europy i zaró-

wno Germanów jak i Sowian pchna do nowych siedlisk, oddalo-

nych od dawnej praojczyzny. Jakie przyczyny fakt ten wywoay,
dobrze niewiadomo. Sowian zmusi do tego zapewne silny ich

wzrost liczebny wskutek rozmnoenia si ludnoci i czca si z tern

wewntrzna ekspansya narodu; Sowian bowiem byo jeszcze wicej
ni Germanów; prócz tego jednak miao tu wpyw i parcie innych

plemion, gównie germaskich: Wandalów, Gepidów, Herulów i Go-

tów, od wschodu za turkotatarskich Hunnów i Awarów. To wszystko

wywoao w Europie pónocnej wielki ruch plemion, który biograf

Marka (Julius Capitolinus rozdz. 22) odnosi do r. 170—180 w sowach:
»gentes omnes ab Ulyrici limite usue ad Galliam conspiraverunt«

i dalej (rozdz. 14): »profecti sunt imperatores VictovaHs et Marco-

mannis cuncta turbantibus aliisue etiam gentibus, quae pulsae ab

superioribus barbaris fugerant...« sowianie za w tym ruchu z I i II w.

po Chr. wzili udzia bardzo znaczny.

Nie byoby jednak susznem twierdzenie, eby Sowianie dopiera

wtenczas rozszerzyli swe granice i eby pierwsz podniet tego byy
napady germaskie lub turkotatarskie. Rozszerzanie si Sowian przy-

pada na dwa okresy: w pierwszym, jeszcze przed Nar. Chr.,

i to znacznie dawniej, Sowianie obszar swej pierwotnej ojczyzny

powikszali w kierunkach, gdzie mieli drog wolniejsz: 1) na wschód

za Dniepr w stron Finnów i 2) na zachód do póniejszej Germanii

midzy Wis a Lab. Ku poudniu i pónocy nie mogli si szerzy

z przyczyny morza i gór karpackich. O tym pierwszym okresie,

w którym nabywanie nowych terytoryów odbywao si wzgldnie
pokojowo, nie mamy wiadectw historycznych, ale sdzi o nim mo-
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erny na podstawie caego rozwoju póniejszego, równie na zasadzie

ladów historycznych, wiadczcych o dawniejszem przebywaniu tam

Sowian, wreszcie z wykopalisk archeologicznych. Wszystko to, co

prawda, dotyczy tylko zachodu, wschód bowiem pod tym wzgldem
dotychczas nie zosta zbadany, ale na zachodzie, o czem jeszcze b-
dzie mowa niej, Sowianie w tym pierwszym, pokojowym, »przed-

historycznym« okresie dosigli a brzegów aby, zanim jeszcze
wschodnia Germania zostaa przez Germanów zajta.
Gdy atoli w cigu drugiej poowy ostatniego tysiclecia przed Chr.

Germanowie ze swej praojczyzny zaczli si posuwa na wszystkie

strony: w zachodniej i poudniowej Germanii uderzajc na Gallów,

a we wschodniej na Sowian, wówczas ci czci ustpili z tych no-

wonabytych siedlisk, czci za zostali zatopieni przez fale ludów
germaskich, przez co wschodnia Germania z pocztkiem ery chrze-

ciaskiej staa si zupenie germask i tylko gdzieniegdzie pozo-

stay tam resztki Sowian.

Wskutek tego podboju przez Germanów Sowianie uczuli szybko

potrzeb nowej ekspansyi, liczba ich bowiem bya ogromna. MMeycoroy

eO-voc« nazywa ich ju Ptolemeusz, a nieco póniej Jordanes pisze

o nich: »natio populosa per immensa spatia consedit«. Do wic
byo kilku jeszcze napadów, a midzy nimi najwiksze mia znacze-

nie najazd Gotów na rodkowe posiadoci Sowian w w. II, aby

nasta nowy, drugi, tym razem ju historyczny okres roz-

szerzania granic Sowiaszczyzny. Okres ten nie mia cha-

rakteru pokojowego, owszem by burzliwy, a poniewa ruch Sowian
w znacznej mierze kierowa si w stron pastwa Rzymskiego, przeto

mamy o nim ju wiadomoci w historyi. Wkrótce potem Sowianie

wzili udzia w wielkiej wdrówce narodów w II—VII w. po Chr.

Zanim jednake przystpimy do wyoenia tego, w jaki sposób

Sowianie ze swych siedlisk pierwotnych dostali si do nowych, hi-

storycznych, naley jeszcze przypomnie, e ich ruchy odrodkowe
zwracay si w trzech kierunkach, wskutek czego i wewntrz wiata

sowiaskiego nastpio równie pod wzgldem jzykowym zróni-

czkowanie si pierwotnej jednoci na trzy wiksze czci, z których

kada znowu róniczkowaa si na obszary dyalektyczne mniejsze,

Trójdzielno jzykowa Sowian na szczep zachodni, poudniowy

i wschodni powstaa zapewne niezalenie od rozszerzania si obszaru

ich osiedlenia, ale niewtpliwie powstawaa wspóczenie z posuwa-

niem si Sowian w trzech kierunkach: 1) zachodnim do wscho-

dniej Germanii ku abie, 2) poudniowym przez Karpaty ku Du-

najowi i 3) wschodnim ku górnemu Dnieprowi, Oce, Desnie i Do-

nowi. Ta wewntrzna dyferencyacya razem z rozchodzeniem si na
9*
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zewntrz wywoaa przeobraenie si pierwotnej jednoci sowiaskiej

w szereg narodów sowiaskich, które wystpuj w dobie historycznej.

I. Szczeg-óowo przedstawia si to w ten sposób: Pierwsza cz
tak zw. poudniowych narzeczy, czyli dzisiejszych jzyków pou-
dniowo-sowiaskich wyodrbniaa si ju na pónocy w trzech

obszarach, z których jeden, serbo-chorwacki, pierwotnie lea przy

górnej Wile i Odrze, oraz w pónocnych Wgrzech; prasoweski od

poprzedniego na zachodzie a prabugarski na wschodzie. Wszystkie

te plemiona wyruszyy std w stron poudniow, ale nie wszyst-

kie naraz, lecz przeciwnie, czciami. Pierwsze objawy tego pou-

dniowo - sowiaskiego ruchu moemy wyledzi ju w I

—

II w. po

Chr. na zasadzie kilku nazw topograficznych, które bez nacigania

mona objani jako sowiaskie (por. Pelso, stara nazwa jeziora Bla-

teskiego, osad li£p^ivov, ^ep^txtov, Sewiiti nad Saw, nazw rzeki

Vrbas dopywu Sawy. nazw Ulca^ OuoXxo; dzisiejszej Vuky w Sa-

wonii, dalej nazw rzeczki Czarnej przy starej Rszawie — Tsierna,

Dierna, nazw Brzawy, dopywu Temeszu — Berzcwia, Berzobis^

nazw rzeki Bystrej gdzie w Panonii — Fistra, dalej Fatissus —
Potisije, rpavouac — Wvon^ Fession dawniejszy serbski Pe, póniejszy

bugarski Peszt). Wszystkie te nazwy dowodz, e na Wgrzech
w 1— 111 w. po Chr. byy ju osady i wyspy sowiaskie, %ic na

obszarze pierwotnie a i wtedy jeszcze obcym. Byy to awangardy

mas sowiaskich, które póniej za tymi przednimi oddziaami po-

cigny. Na mapie Peutingera widzimy ju w kocu vj. III zanoto-

wanych Wenedów raz nad dolnym Prutem i Dniestrem i po raz

drugi nad doln Tis; w wieku IV róda zaznaczaj na Wgrzech
dwa róne plemiona Sarmatów: wolne i niewolne (liberi — servi), e
za ci niewolni Sarmaci byli prawdopodobnie Sowianami, wiadcz
nietylko wyej przytoczone nazwy topograficzne, ale take i to, e
ci wanie Sarmaci w historyi (a równie i w archeologii) zmieniaj

si wrcz na Sowian. Kiedy w r. 448 Priscus rhetor szed z posel-

stwem rzymskiem do rodkowych Wgier do Attyli, spotka si tu

ju z ludem sowiaskim, który go czstowa napojem zwanym ^eSoc

(miód); z jzyka tego ludu wzito te wyraz strawa, wspomniane

przez Jordanesa w znaczeniu uczty pogrzebowej przy zwokach Attyli.

Wida wic z tego, e w cigu III

—

V wieku Sowianie zalu-

dnili póniejszy kraj Wgierski i od pocztku w. VI rozpoczy si

ich dalej na poudnie sigajce napady na pówysep Bakaski. Przez

Dunaj przechodzili ju w kocu w. V (znamy np. we wschodniej

Mezyi twierdz Adin i twierdz Umitów, które wpady w rce
Sowian dawno przed r. 527), ale szereg historycznie stwierdzonych

napadów rozpocz si dopiero za panowania Justyna I (518—^527).
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Potem ponawiaj si napady przez cay okres panowania cesarzów:

Justyniana (»cottidiana instantia Antium et Sclavinorum« — pisze

Jordanes Rom. 388 i podobnie: Prokopios Hist. arcana 18), Justyna II,

Tyberyusza i Maurycego, przyezem niekiedy ze Sowianami czyli

si Bug-arzy, Munnowie, a zwaszcza Awarzy, którzy w r. 568 zajli

Pannoni. Napady Sowian nie ograniczyy si tylko do Dalmacyi na

zachodzie i Tracyi na wschodzie i celem ich by nie sam tylko Kon-

stantynopol, ale kieroway si te i ku Tessalonice a od koca w. VI

take i do Grecyi. Do mierci Maurycego pastwo Rzymskie bronia

si przed nimi jeszcze z powodzeniem, a mianowicie zdoao utrzy-

ma Dunaj jako granic posiadoci, ale gdy nastpi Fokas, a po

nim Herakliusz, rzeczy si zmieniy i ju niepodobna byo powstrzy-

ma fal sowiaskich, zalewajcych cay pówysep. Za Herakliusza

(610—641) okupacya sowiaska pówyspu Bakaskiego,,
a zarazem i Grecyi, wraz z czci wysp staa si fa-

ktem dokonanym. Sowianie zajli cay pówysep a do czci
pobrzea Dalmackiego, rodkowy obszar Albanii (gdzie jednak prze-

waga powstaa po stronie resztek dawnej ludnoci iliryjskiej), wy-

brzee morza Egejskiego i Carogród. W Grecyi osady sowiaskie
rozoone byy nierównomiernie gsto, np. w Epirze, Tesalii, Elidzie,

Achai, a szczególnie w Lakonii.

W podobny sposób cz poudniowych Sowian ruszya na

zachód ku Alpom tak. e te plemiona w r. 595—6 znalazy si na

granicy bawarskiej u róde Drawy i Muru, a w r. 600 zagraay
ju pónocnym Wochom. W VII i VIII wieku granice tych Sowian,,

którzy póniej utworzyli naród Soweców, szy od Lincu nad

Dunajem koo Kremsu do Weis nad Traun i dalej przez Attersee,

Ilallstadtt na Dachstein przez grzbiety Radsztackich gór Tauerskich

w stron Venedigeru i góry Trzypaskiej (Dreiherrenspitz), odtd za
przez Draw pod Innichenem przez Alpy Karnijskie ku Pontebbie

i okoo Cividale (sowiaskie Czedad) do ujcia rzeki Soczy, przyezem

prawdopodobnie od miasta Czedad kierunek osad sowiaskich zwra-

ca si te do \\'och przez Codroipo i Palmanuova a do Pordenone.

Cay ten obszar zajty przez Sowian a do granic Pannonii, nazy-

wano Sclavinia, jego za mieszkaców Sclauani, Svlavi. take Wi-

nedi, Winidi^ wkrótce jednak ukazuj si te/, krajowe nazwy geo-

graficzne: Garantani (Careniani), Carnii (Garniolensefi), Pannonii.

Rodzimych poszczególnych nazw plemiennych odtd prawie nie spo-

tykamy prócz Dudlebów (Dulbów) midzy Blatnem a Murem. Dawna
hypoteza Miklosicha, który widzia w Sowianach pannoskich osobne

plemi sowiaskie, dzi jest ju odrzucona. Natomiast czsto bywaj
wspominane w Pannonii osady chorwackie.
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Nazwa Sclauini utrzymaa si w ustach ssiadów i ludu miej-

scowego, przybrawszy tu tylko form Slovenci (liczba poj. Slovenec),

ale obszar narodowy szybko si zmniejszy wskutek gwatownej ger-

manizacyi pónocnych kresów, które od pocztku widocznie sfabiej

byy przez Sowian zasiedlone; pónocna przeto granica dzisiejszego

obszaru soweskiego siga ku pónocy tylko do linii Pontebba —
Bielak (Yillach), Celowiec (Klagenfurt), Radgona (Radkersburg) nad
Murem i s. Gothard nad Rab.

Na poudniu Sowecy, zapewne ju od pocztku nieznacznie

w pasie narzecza przejciowego dzisiejszych Kajkawców mieszali si
z mieszkacami drugiego wielkiego obszaru, który zajli poudniowi
Sowianie, znani w historyi pod nazw Chorwatów i Serbów.
Pocztki obu tych szczepów na pówyspie Bakaskim nie s dla

nas do jasne. Nie rozstrzygnito dotychczas zagadnienia, czy na

zachodni cz pówyspu przyszed szereg szczepów oddzielnych,

niezalenych, wród których dopiero póniej w VII —VIII wieku Chor-

waci po jednej a Serbowie po drugiej stronie ustalili sw wadz
nad innemi plemionami i skupili je cilej okoo siebie, czy te ra-

czej od samego pocztku istnia tu jaki zwizek chorwacki i obok
niego serbski. Wiadomo tylko napewno, e ju najdawniejsze wia-
dectwa historyczne mówi o Chorwatach jako o szczepie potnym,
szeroko rozsiedlonym midzy Istry, Kulp, Un i Cetyn; do nich

te naleaa i cz poudniowej Pannonii i szczep Guduskanów
(Guduscani) w upie Gackiej. Równie najdawniejsze wiadectwa
historyczne podaj nam, e Serbowie sigali na zachód od Sawy
przez Bosn a. do Cetyny, na poudnie za a po gród Ras w po-

bliu Nowego Pazaru, orodek za ich posiadoci rozciga si nad

Ibrem, Limem i Taem. Szczepy w poudniowej Dalmacyi i w Czar-

nogórzu (Nereczanie midzy Cetyn a Neretw, Zachlumcy
midzy Neretw a Dubrownikiem, Terwunianie midzy Dubro-

wnikiem, Kotorem i Piv, Konawlanie na pobrzeu morskiem

midzy Dubrownikiem a Bok Kotorsk, Du klanie w Czarnogórzu

i w pónocnej Albanii a do Ljeszu i Draczu) byy pocztkowo nie-

zawise i samodzielne i z czasem dopiero zostay przyczone do

Serbów i zlay si z nimi w jeden naród serbski; tosamo si stao

ze szczepami sowiaskimi, które osiady dalej na wschodzie w kie-

runku Morawy i na Kosowem Polu.

W ogólnoci musimy o tem pamita, e na pówyspie Baka-
skim w VII— VIII w. nie byo jeszcze pojcia dzisiejszej Serbszczyzny,

zwaszcza w przeciwiestwie do Bugarów. Tu wtedy by tylko sze-

reg plemion sowiaskich, które tworzyy przejcie pod wzgldem
jzykowym od waciwych narzeczy praserbskich do waciwych na-
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rzeczy prabug^arskich, a wszystkie te plemiona zajmoway szeroki

pas od dolnej Sawy, Dunaju i Timoku po przez dzisiejsz Serbi

i Macedoni do Grammosu i Tessaloniki. Dopiero póniejsze czasy

i póniejsze wpywy polityczne i cywilizacyjne sprawiy, e w tym

pasie w zachodniej jego czci wytworzy si naród serbski, we
wschodniej za — bugarski. Wobec tego bardzo trudno, niekiedy

nawet wrcz niepodobna orzec, do jakiej narodowoci naleay wy-

mieniane tu poszczególne plemiona z VII

—

VIII wieku, jakkolwiek

wiadomo z pewnoci, e plemiona te po najwikszej czci szybko

ulegy wpywom bugarskim cywilizacyjnym i politycznym, gdy
weszj w skad pastwa Bugarskiego; ci przeto Sowianie stali si

Bugarami. Natomiast wpyw serbski rozpocz si póniej i by
sabszy, zyska wic mniej ni bugarski.

Do tej wanie rodkowej grupy naleay zapewne, o ile mona
wnosi z dawniejszych wiadectw historycznych, plemiona: Mora-

wianie (Mopa^ot) nad bugarsk Moraw, T i m o c z a n i e (Timociani)

nad Timokem, a dalej w Macedonii rodkowej Bersyacy (BepCfjTat),

Pijacy [Ui(x.wxZ,o;), Strumiecy (I,zp\)\iowiz<xi), nad górn Mest
Smolenie (S|ioXevo), w okolicy Tesaloniki Druguwicy (ApouYou§Lxat),

S a g u d a c i (^a.youbdioi.i), R y n c h i n i (TuYX^'vot), a take plemiona, które

póniej przeszy do Grecyi: W^ajunicy (Bacouv^xai) w Epirze, We-
legezycy (Be^eye^^Tac) w Tesalii i wreszcie M ii i n go wie i Je-

ziercy (MtXr^YYOt, 'E^epliac) w Lakonii. Tych ostatnich bya liczba tak

wielka, e przez czas dugi poudniowa cz Lakonii, a zwaszcza

okolica Monembazyi, zwana bya wrcz Sawoni.
Do grupy wschodniej szczepów sowiaskich, które take po-

cztkowo nie byy zjednoczone i nie miay wspólnego miana, naleao

prócz kilku plemion bezimiennych w Dolnej Mezyi gównie plemi

Siew i er ów (^-e^epetc), pocztkowo w okolicy Szumna, potem poniej

u Maego Bakanu, oraz inni Sowianie w Zagoryi midzy Sliwnem

a Mezembry i w okolicach Bizyi. Do nich prawdopodobnie naleeli

te i Sowianie, którzy i nadal pozostali w zadunajskiej Dacyi obok

Romanów i zromanizowanych Daków, wypartych ku Karpatom.

Z pomidzy nich wyraniej zaznacza si tylko nazwa Siewierzan
w póniejszym komitacie seweryskim (i obok w zachodniej Woo-
szczynie). Mniej ju jest pewnem, dokd zaliczy Abodrytów-
Braniczewców, których siedliska zapewne cigny si od dolnej

Tisy do wschodniej Serbii, do okolic dawnego Braniczewa przy ujciu

Mawy. Natomiast jest pewnem, e Sowianie, nalecy pod wzgl-

dem jzykowym do póniejszej grupy bugarskiej, sigali do gbi
:Siedmiogrodu i Wgier tak, e ich pónocna granica cigna si

j)rzez pónocne Wgry, zachodnia za dochodzia a po Mura; nazwa
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gównego miasta PeSt' ze wzgldu na sw form jzykow wskazuje

oczywicie na pochodzenie bugarskie.

Ter\ pocztkowy stan plemion sowiaskich na pówyspie Ba-

kaskim uleg wkrótce wielkiej zmianie przez to, e plemiona wscho-

dnie, niezjednoczone do r. 679, stopniowo byy podbijane przez plemi
tureckie Bugarów, którzy w tym wanie roku przez Dunaj wtar-

gnli do Dobrudy, Deliormanu i Gerilowa, podbili tu Sowian i za-

oyli nowe pastwo Bugarskie, które szybko potniao i rozszerzao

granice tak, e w IX—X w. te ju sigay do remu, Biaogrodu,

Rasu, Peczy, ba, a do samego morza Adryatyckiego, przy czem

wszystkie plemiona sowiaskie zleway si tu w jeden sowiaski
naród. Dynastya panujca i gar Bugarów tureckich wkrótce roz-

topia si w masie ludu sowiaskiego, któremu ów obcy ywio
wraz ze stworzon przez siebie organizacy pastwow pozostawi

w dziedzictwie i nazw.
Sowianie bakascy nie wszyscy zatrzymali si na pówyspie

Bakaskim i w Grecyi, ale dyli te przez morze dalej: cz udaa
si na wyspy greckie (osady sowiaskie byy na wyspach: Samos,

Thasos, Samotrace, Krecie, Tenos, Euboi, Eginie, Korfu itd.), cz
przesza do Azyi Mniejszej, gdzie zwaszcza na dwu miejscach wy-

tworzyy si silne kolonie sowiaskie (przewanie wojenne): na za-

chodzie w Bitynii {d-i\ia, 'Otj;xiov) gównie w okolicy Nikomedyi i Nicei,,

oraz na wschodzie w Syryi midzy Tyanon i Adan, a take w oko-

licy Antyochii i Halepu.

II. Take i na zachód ku Odrze i Labie ruch Sowian rozpocz
si nie dopiero w V wieku, jak sdz zazwyczaj, ale wedug wszel-

kiego prawdopodobiestwa ju dawniej. Z czasów przedchrzecija-

skich nie mówi nam o tem wprost adne wiadectwo historyczne,

ale ubocznie na to wskazuje caa hypoteza o kolebce europejskiej

Aryjczyków, a nadto czysto sowiaska nomenklatura kraju, zwaszcza

sowiaskie pochodzenie nazwy Wisy, i w znacznym stopniu uzasa-

dniona hypoteza archeologiczna, dowodzca przynalenoci do Sowian
dawnych grobów ciaopalnych midzy Lab a Wis z czasów na

1000 lat przed Chr.

Wedug tego Sowianie zachodni zasiedlili wschodni Germani
wczeniej od Germanów, ale gdy ci w cigu ostatniego tysicolecia

przed Chr. szerzyli swe posiadoci nad doln Lab i Odr, wówczas

po czci wyparli Sowian na poudnie lub z powrotem do Wisy,

a czci ich podbili tak, e trudno si zoryentowa w konglomeracie

plemion wschodniej Germanii, o ile je znamy z Pliniusza, Tacyta

i Ptolemeusza; naley tu tylko przyj dwie warstwy ludnoci: star-

sz sowiask i nowsz germask (p. wyej str. 19). Pozostaje
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wszake trudnem do rozstrzygnicia, które z tych poszczeerólnych

szczepów byy sowiaskie (najprdzej Burowie, Mugiloni i gównie

wielki szczep Lugiów).

Dopiero gdy wielkie szczepy germaskie, które zajy wschodni

Germani, zaczy j znowu w II—V w. po Chr. opuszcza, udajc

si czci na zachód (Burgundowie, Wandalowie, Silingowie), czci
na poudnie (Rugowie, Gepidzi, Longobardzi), czci wreszcie na

wschód (Goci z Herulami i in.), zostali tu wyswobodzeni Sowianie

i podniós jjfow nietylko tutejszy podbity lud sowiaski, ale przy-

byy te do nich z za Wisy róne inne plemiona ^ Pierwsze wia-

domoci historyczne datuj si z IV—V w. Na wiek IV wska-

zuje przejcie nazwy Silingów przez sowiaskich lan, jako

te przejcie nazwy Rugów przez sowiaskich Rujanów; do

tyche czasów odnosi si dalej wiadomo Vibiusza Seuestra, we-

dug którego aba oddziela Swewów od Serwicyów (Albis Suevos

a Cervetiis, al. Servitiis dividit. De tlumin.) w tem samem miejscu,

gdzie póniejsza historya zna wielki plemiennny zwizek Serbów,

a szczególnie nad Lab up, Serbiszcze zwan, obok dawnych Mu-

gilonów Strabona. Na wczesne przyjcie Sowian do Czech wskazuje

przemianowanie dawnych nazw Rakatów i Korkontów na czeskie

Rakusy i Krkonosze, e ju pominiemy dowody archeologiczne.

W r. 512 Heruli, cignc do Wgier, wpadli gdzie na lsku lub

w pónocnych Morawach na plemiona sowiaskie (Prokop BG II, 14,

15); o istnieniu Sowian w Czechach za i nad Sal na pocztku VII w.

dowiadujemy si ze wiadectw historycznych o starciach midzy
Samem a Dagobertem i serbskim ksiciem Derwanem (Fredegar IV,

68). Od VIII i IX w. ju mno si wiadomoci, które rzucaj nam

wiato nietylko na Sowian w Czechach i na Morawach, ale i na

poabskich, z którymi Karol W. od r. 780 utrzymywa przyjazne lub

nieprzyjazne stosunki i te midzy cesarstwem a Sowianami trway

przez cig dalszych wieków, a do chwili zupenego podbicia Po-

abian.

W cigu tego czasu zachodnia Sowiaszczyzna nietylko roz-

pada si na wielk liczb drobnych plemion, ale zacza si take

jednoczy w wiksze caoci, a przedewszystkiem wówczas powstay

dwa wielkie narody: czeski i polski.

Czesi pocztkowo byli maym szczepem, który osiad w rod-

kowej czci Czech koo Pragi, a obok nich rozoy si znaczny

* Por. zwaszcza przytoczon wyej wzmiank Juliusza Capitolina (Vita

Marc! 14), wedug którego wdrówka rónych szczepów z Zakarpacia i wscho-

dniej Germanii na poudnie bya wywoana przez parcie barbarzyców pónocnych.
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poczet wikszych i mniejszych plemion (Siedliczanie, uczanie, Da-

czanie, Lutomierzycy, Lemuzowie, Pszowianie, Chorwaci, Zliczanie,

Dudlebi), dalej za za górami Holasicy (Golensici) w Opawskiem,

oraz na Morawach plemi Morawian (Marvani, Marcharii, Merehani).

Ale ju przed w. IX zaczo si ich jednoczenie, najpierwej w Cze-

chach, gdy ju w IX wieku nazwa Bohemi (Boemani) zaczyna

oznacza cao czesk (Einhard, Regino). Niewtpliwie te ju wtedy

na ssiednich Morawach wytworzyy si podstawy dzielenia ludnoci

na waciwych Czechów, Hanaków, Lachów i Sowaków (tylko Wo-
osi powstali póniej ze Sowaków pod wpywem pasterzy roma-
skich); gdzie jednak byy midzy nimi granice, a zwaszcza granice

Sowaków, o tem orzec trudno. W kadym razie Sowacy gówn
mas siedzieli w pónocnych Wgrzech, tworzc osobn grup dya-

lektyczn wskutek oddzielenia ich przez góry Karpackie, a od r. 1031

take i wskutek politycznego oderwania ich od Czechów. Pocztkowo
jednak Sowacy niewtpliwie byli odrol Czechów, nie za poudnio-

wych Sowian, jak tego bdnie w ostatnich czasach dowodzi Dr. S.

Czambel. W literaturze wyodrbnienie si Sowaków od Czechów

zachodzi ju w w. XIV.

Sowianie osiedleni na pónoc od gór Sudeckich zazwyczaj by-

waj nazywani poabskimi. Limes Sorabicus, przeprowadzony

w r. 805—8 przez Karola W., cign si od Lincu przez Regens-

burg, Norymberg, Bamberg, Erfurt, Naumburg, Merseburg, Bardo-

wik, Lauenburg, Plon do Kielu. Sowianie jednak w znaczniejszej

liczbie przekraczali t granic ku zachodowi; w okresie najwikszego

rozkwitu osady sowiaskie sigay Holsztynu, Szlezwiku, Hamburga,

rzeki llmenawy, Brunwiku, Harcu i od rzeki Sali cigny si mi-
dzy Unstrut a Wiper a do Fuldy i Wiirzburga i tak samo byo
na poudniu, gdzie poza lini Bamberg -Regensburg doszy a do

Windsheimu i Wernicy. Od wschodu nad Kwis, Bobra i Odr te

plemiona graniczyy ze Sowianami polskimi, tworzc przejcie do

Polaków, podobnie jak na poudniu Serbowie (uyccy) stanowili

przejcie jzykowe do Czechów. W ogólnoci cay kompleks poab-

skich i pomorskich Sowian prócz Serbów blisko si czy z obszarem

polskim, tworzc z nim razem jeden wielki obszar jzykowy lechi-

cki, w odrónieniu od obszaru serbskiego i czesko-sowa-
c kie go. Pod innym wzgldem Sowianie poabscy rozpadali si na

wielk liczb plemion, midzy któremi byy niekiedy silniejsze od

innych, i te zdoay wytworzy, niestety na krótko, take wiksze
zwizki polityczne lub plemienne. Wedug tego rozróniamy zazwy-

czaj nastpujce 3 gówne grupy, do których doda trzeba jeszcze

czwart (pomorsk) jako przechodni do obszaru polskiego:
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1) Grupa Serbów (Sorabi, Surbii, Surbi) w masie zwartej roz-

oona midzy Sal (Salaw), Hawol, Odr, Bobra, Kwis i górami

Sudeckiemi, skd na zachód dochodzili do Werry i Fuldy, a na po-

udnie do Czech a po Jaboniec i gór Jeszted. Naleao do niej

mnóstwo maych up i wiele plemion wikszych, jako to: Chudicy
(Chutici, Zcudici) i Gomacze lub Dalemicy (Glomaci, Talaminci)

nad Muld, uyczanie (Lunzici, Lusici) nad rodkow i Milcza-

n i e (Milceni, Milciani) nad górn Sprew.

2) Grupa Obodrytów (Abotriti, Obodriti), do której nalea
przedewszystkiem w^aciwy szczep Obodrytów, w pónocnej czci
Meklemburga na wschód od Lubeki, a dalej W ag rowie (Wagri)

w Holsztynie, Poabianie (Polabingi, Polabi) nad ab, Smolecy
{Smeldingi), Linianie (Linones, Lini) nad Eld, Wietnicy (Be-

thenici), Warnawi, Moryc z anie (Morizani) i in. Caa grupa obo-

drycka zajmowaa wówczas kraj midzy doln ab, Stepenic

a Warnaw. Do nich jednak zaliczaj jeszcze i osiadych na lewem

pobrzeu aby Drewan (Drevani).

3) grupa Weletów lub Lu tyko w (u Ptol. Oue^tai, póniej

Yeletabi, Yilti, Wilzi, Liutici) bezwtpienia najsawniejszy naród so-

wiaski we wschodniej Germanii. Lutycy siedzieli midzy morzem,

doln Odr, Warnaw i Stepenic, a dzielili si przedewszystkiem

na 4 plemiona: Ratarów (Rederi, Redarii, Rethari), Doleców
{Tolensani, Tolenci), Czrezpienian (Circipani, Zerezpani) i Chy-

an (Chizzini, Kyzini); moe naleeli do nich i Ran o wie na Rugii

(Rugiani), Ukrzanie nad Ukr (Ucrani, Uchri) i Rieczanie (Ria-

ciani, Riezani). Midzy Obodrytami, Lutykami i Serbami by jeszcze

szereg innych plemion, których przynaleno do grup tamtych nie

jest pewna: Stodoranie, Hawolanie, Bryanie, Sprowianie
(Stoderani, Hevellini, Brizani, Zpriavanij i in.

Przejcie do Polaków albo wrcz szczep polski stanowia wre-

szcie czwarta grupa Sowian pomorskich (Pomorani, Pomerani)

midzy Odr, Noteci i Wis, z gównem miastem Szczecinem. Do
nich te pewnie naleeli i mieszkacy wyspy Usedom (Uznoim),

a zwaszcza Wolicy (Yilini, Yuolini) ze sawnem miastem Woli-

nem (Julinem).

Wreszcie do zachodnich Sowian nale Polacy. O pocztkach

tego szczepu wiemy najmniej, poniewa powsta on i wzrasta

w ukryciu, zdaa od tych pogranicznych linij, na których wiat ger-

maski, grecki i rzymski spotyka si ze Sowianami. Dopiero na

samym kocu pierwszego tysicolecia po Chr. wystpuje w historyi

naród polski i to odrazu jako jeden z najsilniejszych narodów so-

wiaskich. Poniewa o jego dawniejszem i póniejszem róniczko-
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waniu si bdzie mowa w innych niiejscach »Encyklopedyi«, przeto

ograniczam si do skonstatowania faktu, /e i Polacy nie stali si
odrazu wielkim, jednolitym narodem, jakim ukazuj si w hiwtoryi

póniejszej, lecz skadali si pierwotnie z wielu plemion, wród któ-

rych dawne róda IX— XII w. wyróniaj: Wilan (Uislane) nad

górn Wis, Polan nad Wart okoo Gniezna, czyca n nad Pi-

lic, Kuj wian nad doln Wis, Mazowszan nad rodkow Wi-^

s, lan nad górn Odr (na nich skadali si: Dziedoszanie,

Opolanie, Besunczanie, Trebowianie i waciwi Slanie), a do któ-

rych latopisiec kijowski zalicza take Pomorzan, ba, i wszystkich

Lutyków. Dopiero z biegiem czasu najsilniejsze i najdalej ku wscho-

dowi wysunite plemi Polan zawadno innemi plemionami i zje-

dnoczyo je w naród polski.

Niemniej zagadkowe s pocztki Sowian wschodni c h. Z cza-

sów przedchrzeciaskich wiadomo tylko, e ci Sowanie osiedli ju
nad Dnieprem, a wkrótce przeszli na jego brzeg wschodni, pozosta-

jc przytem od dawna na pónocy i pierwotnie ssiadowali na pónoco-

wschodzie z Litwinami, na wschodzie z Finnami i Turkotatarami,.

na poudniu z Trakami i Iraczykami, którzy na nich wpywali

w do znacznym stopniu pod wzgldem kulturalnym, a póniej

i politycznym ^. Nowa tenrya prof. Picza, wedug której Sowianie

przeszli na wschód Wisy i do Dniepru dopiero w V wieku po Chr.

jest wrcz niemoliwa, poniewa pominwszy ju wszystko, co prze-

mawia za umieszczeniem kolebki Sowian na wschód od Wisy, co

wypywa ze wiadectwa Herodota o Neurach (IV, 17, 100 i nasi, \1S}

i co moemy wywnioskowa z szeregu wyrazów oddawna zapoyczo-

nych z jzyków iraskich, turkotatarskich i fiskich, musimy jednak

si zgodzi, e wiadectwa Pliniusza, Tacyta i Ptolemeusza o wiel-

kim narodzie Wenetów za Wis, dalej wiadomoci Jordanesa (Get.

119, 246) o panowaniu Gotów nad Sowianami na Rusi w IV w.

i wreszcie sowa Prokopiusza (BG IV, 4) o tem, jak w VI w. kraj

nad morzem Azowskiem zasiedlay niezliczone plemiona {ói\izzpcc i%^ri}

Antów, dowodz niezbicie, e przyjcie Sowian do tych krajów nie

mogo nastpi nagle i póno, dopiero w V wieku. Przecie zdarze-

nie takie nie mogoby przej bez wzmianki w historycznych ró-

dach ówczesnych. Przeciwnie, musimy przyj pobyt Sowian nad

Dnieprem ju w czasach przedchrzeciaskich, i tylko nie wiemy,

jak mieli si i jakie byy ich granice. A niewtpliwie te ju w erze

• To jedynie mona przypuci z nowej hypotezy Peiskera o odwiecznej

i trwalej niewoli turkotatarskiej, która miaa ciy nad Sowianami. Por. wyej
na atr. 16.
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o ('hr. przechodzili przez Dniepr nad So, Desn, Su i std w cigu

pieruszeg-o tysicoleoia po Chr. rozszerzali swe posiadoci wprawdzie

powoli, ale nieustannie coraz dalej tak, e ju w kocu pierwszego

i na pocztku drugiego tysicolecia zajmowali kraj bardzo rozlegy,

oirraniczony mniej wicej lini biegnc od rodkowej czci Bugu

przez Wili i Dwin do Izborska, adogi, Bieooziera, Moogi, Ose-

tra, górnego Doca, Psioa, Rosi i dalej ku Karpatom, poza które

równie przeciodzili do Siedmiogrodu i pónocnyci Wgier. Gdzie

sza granica midzy nimi a Polakami, tego nie wiemy, ale sdzi
trzeba, e biega ona niedaleko dzisiejszej. Take i dalej na wscho-

dzie ju wczenie tworzyy si kolonie sowiaskie nad Docem
i Donem, a nawet przy ujciu Kubania.

O ustroju wewntrznym i rozwoju tej wschodniej gazi So-

wiaszczyzny zac-zynaj ukazywa si wiadomoci od czasu okupacyi

gockiej a raczej od upadku Hunnów w r. 376. Dowiadujemy si, e
dawno na poudniu istnia jaki wikszy zwizek plemion sowia-

skich pod nazw Anto w fAvtai, Antes, Antae, Anti), który trwa

jeszcze w V—VII wieku, a wreszcie, jak si zdaje, uleg potem ja-

kiemu napadowi Chazarów, osabiony ju przedtem przez Awarów.

Na jego ruinach powstao potem w IX wieku pastwo Rusów ki-

jowskich.

Drugi take silny orodek pastwowy wytworzy si na pó-

nocy nad jeziorem Ilmeskiem, na drugim kocu wielkiej i staroda-

wnej drogi handlowej ilmesko-dnieprowskiej. Zakadow si jego,

jeli mamy wierzy Ptolemeuszowi, by ju na pocztku naszej ery

szczep specyalnie zwany Sowianami, póniej wystpujcy pod

nazw Sowian nowogrodzkich. Ze to silne rodowisko pónocne

istniao wspóczenie z organizacy Antów na poudniu, moemy
wnioskowa z tradycyi, przechowanej przez pisarzy arabskich z IX—
X w. Prócz tego niektóre róda wspóczesne (gównie tak zw. geo-

graf bawarski i cesarz Konstantyn Porfirogenita) zaciowali nam te
nazwy poszczególnych plemion, ale najpeniejszy ich obraz znajdu-

jemy dopiero u latopisca kijowskiego, którego dzieo zachowao si

w redakcyi z pocztku stulecia XII, ale który napewno ma wiado-

moci starsze z wieku IX i X.

W owych czasach wschodni Sowianie, czasowo i czciowo
podlegajcy wadzy Polaków, Chazarów, Bugarów, Skandynawców,

Wariagów, po czci za niezawili dzielili si na oddzielne plemiona,

których latopisiec kijowski liczy 12: Sowianie nad Ilmeniem

z miastem Wielkim Nowogrodem, Kry wic ze nad górnym Dnie-

prem, Dwin i Wog (cz ich nad Poot nosia nazw Poo-
•czan), Dregowicze midzy Prypeci a Dwin, Drewlanie na
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poudnio-wschód od poprzednich, Polanie od Teterowa do Kijowa^

który by ich gównym grodem, Dulebi i Buanie (Woynianie)

nad Bugiem, Tywercy i Ulicze (Uglicze) nad Dniestrem i Bugiem^

Radymicze nad So, Wiatycze nad Ok i Siewierzanie
nad Desn, Sejmem, Su, z odnogami w stron Donu. Prócz tga
wspomniani s te w poudniowo -zachodniej stronie Chorwaci
i Serbowie, ale ci stanowili tylko resztki tych plemion, które po
wikszej czci przeniosy si na pówysep Bakaski.

Natomiast po XII stuleciu widzimy, e midzy temi plemionami

istniaa ju wiadomo wspólnego pochodzenia (Radymicze i Wia-
tycze jednak mieli pochodzi od Lachów), a nadto zrodzia si ju
i wiadomo jednoci narodowej, wyraona we wspólnej zbiorowej;

nazwie Ru: ))Jest tylko sowieski jzyk na Rusi: Polanie, Dere-

wlanie, Nowgorodcy, Pooczanie, Dregowicze, Siewierz, Buanie... «,^

mówi latopisiec. Tak wic przez dalszy rozwój, a zwaszcza przez

powstanie pastwa kijowskiego i póniej moskiewskiego rozpocza
si historyczne istnienie narodu ruskiego: »gens illa multitudine

innumerabili ceu sideribus adequata«, jak mówi w r. 1150 biskup

krakowski Mateusz. Od w. Xni—XIV zaczo si tu ustala nowe
zróniczkowanie na 3 wielkie czci: biaorusk, maorusk i wielko-

rusk, co trwa i do dnia dzisiejszego, ale to ju do nas tutaj nie naley.



o politycznym ustroju Sowian, zwaszcza za-*

chodnich przed X wiekiem
napisa

Karol Kadlec.

O wiele póniej od narodów germaskich Sowianie poczli si
organizowa w pastwa narodowe. Wiksze sowiaskie organizmy

pastwowe powstay dopiero w X stuleciu. W tym te czasie po-

czo równie zapuszcza korzenie po caej Sowiaszczynie chrze-

cijastwo, a z niem, naturalnie, obca kultura: rzymska u Sowian
zachodnich, grecka u poudniowych i wschodnich. Przedtem, a wic
przed X wiekiem, Sowianie yli niemal wycznie w |)rymityw^nych

tylko organizacyach plemiennych. Pojcie pojedynczych narodowoci

sowiaskich poczo si dopiero tworzy. Tak naprzykad w IX w.

nie byo jeszcze czeskiego ))narodu«. Beehaimi, Boehemi, Boemani

i podobne wyrazy nie s jeszcze w^ IX w. odpowiednikiem sowa
Czesi. Jest to nazwa rozmaitych czesko-sowiaskich plemion, osia-

dych na dawniejszem terytoryum Bojów, innemi sowy, nazwa by-

najmniej nie etniczna, lecz terytoryalna. Dosy wczenie (ju w r. 822)

w rocznikach Frankoskich ukazuje si nazwa Serbów, a przecie

Serbowie przed X w. nie wytworzyli jeszcze silniejszego organizmu

pastwowego. Dopiero w w, XII powstaje zcentralizowane pastwo
wielkich upanów rascyjskich. Do tego czasu yj i Serbowie w or-

ganizacyach plemiennych, podzieleni na kilka grup zwizków ple-

miennych. Równie Chorwaci, których nazwa ukazuje si ju w kra-

jowym dokumencie z r. 852 (Trpimirus, dux Chroatorum), nie posu-

nli si w IX stul. dalej, jak do pocztków organizacyi pastwowej.

Zcentralizowane, jednolite pastwo chorwackie jest dopiero dzieem

X stulecia.

Najwicej typowy przykad plemiennych pastewek sowia-

skich przedstawiaj w IX w. Sowianie poabscy, o których szczegó-
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Jowiej bdziemy mówi w artykule nastpnym. (O zawizkach pastw
zachodnich plemion sowiaskich przed X w.).

W stadyum pastw plemiennych przetrwali dugi czas równie
Rusowie. Pierwotna kronika ruska, zwana dawniej Nestorow, wyli-

cza pojedyncze plemiona sowiaskie spóczesnej Rosyi. Wogóle So-
wianie ruscy nie posiadali dugi czas nawet ogólnego imienia. Obe-

cn swoj nazw przyjli od przybyych Szwedów, Wargorusów,
którzy wedug sów kroniki przyszli, aby zaprowadzi ad wród kó-

ccych si Sowian i Finnów. Wschodni pisarze IX i X w., którzy

podróowali po Rusi lub czerpali wiadomoci od podróników, roz-

róniaj jeszcze bardzo dobrze Rusów od Sowian. Równie Kon-

stanty Porfirogenita zaznacza w X w. rónic pomidzy jzykiem
ruskim a sowiaskim.

Bardzo póno ukazuje si te nazwa Polaków. Najstarsze ró-

da, wzmiankujce o Sowianach polskich, a mianowicie geograf ba-

warski z drugiej poowy IX w. i król Alfred I w opisie Germanii

znaj tylko polskich Wilan, nie podajc nam o nich nic bliszego.

Legenda o w. Metodym wspomina take o potnym ksiciu poga-
skim, który przebywa wród Wilan. róda nie podaj nam jasno

nawet imienia narodu, nad którym panowa pierwszy historyczny

ksi polski Mieszko. Widukind mówi w roku 963 o Mieszku, jako

o królu Licikawiców, pod którymi jedni rozumiej czycan (plemi,

którego przednim grodem bya czyca), drudzy za przyjmuj ich

za Lechitów (Briickner uwaa Licikawiców za Lestkowiców, nazwa-

nych tak od ks. Lestka, Leka). Objanienia te z trudnoci ucho-

dzi mog za udatne. Dopiero na samym schyku X w. pojawia si
w ródach imi Polan (w ywocie w. Wojciecha przez Canapariusa

podany jest Bolesaw jako dux Polaniorum).

Najpóniej wyodrbnili si z poród narodów sowiaskich Bu-
garzy, t. j. ci bakascy Sowianie, którzy wchonli w siebie tura-

skich zaoycieli bugarskiego pastwa. Wedug Bagojewa ^ starzy

(turkotatarscy) Bugarzy jako osobny naród utrzymali si dosy dugo,

egzystowali bowiem a do koca pierwszego pastwa bugarskiego

(do 1018 r.), poczli za zlewa si podobno ze Sowianami po przy-

jciu chrzecijastwa i wprowadzeniu w Bugaryi jzyka sowia-
skiego jako urzdowego i pastwowego. Aczkolwiek z drug czci
tego twierdzenia zgodzi si trzeba, to jednak z trudnoci uwaa
mona za uzasadnione mniemanie, e Bugarzy turkotatarscy utrzy-

mali si a do pocztku XI stulecia. Nie wierzy te temu Jireek,

* HcTopna na CTapoTO ó-B^rapcKo ;^i>p}KaBuo npaso, nacTB ni>pBa, Co(J|>bh, 1906,

«tr. 98.
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jeden z najlepszych znawców dziejów bugarskich. Wedug niego

zlali si Bugarzy ze Sowianami ju » mniej wicej w cigu X w.,

kiedy zapewne zanik ich wasny jzyk niesowiaski «. Dopóki za>

Bugarzy turkotatarscy nie zlali si ze Sowianami, stanowicymi

wikszo ludnoci ich kraju, niema co mówi o Bugaryi, jako o pa-
stwie sowiaskiem. Sprawa przedstawia si tutaj w podobny sposób,

jak z pastwami germaskiemi, zaoonemi na terytoryum, zajtem

przez ludno romask, jak to miao miejsce w pastwie Franków,

Wizygotów i Longobardów. Zdobywców w stosunku do poddanego

ludu byo tak mao, e z czasem zanikli oni wród pokonanej lu-

dnoci.

W przeciwiestwie do tego nie mona z Bugary porówny-

wa Rosyi. Aczkolwiek w dobie obecnej da si obali t. zw. nor-

maska teorya o organizacyi wadzy pastwowej w Rosyi, to jednak

jest wielka rónica pomidzy przybyym na Ru ywioem szwedz-

kim (wargoruskim), a bugarskimi zaoycielami ycia pastwowego
na Bakanach. Wargorusowie, o których opowiada pierwotna ruska

kronika, nie byli caym narodem, ale tylko druyn, która towarzy-

szya obcej dynasty i do nowej krainy. Druyna ta moga by do
liczebna — nic bliszego o jej liczbie nie jest nam wiadomo — ale

w porównaniu z Bugarami, jednem z piciu plemion bugarskich,

które zaoyo na Bakanach u schyku VII stul. nowe pastwo w ro-

dowisku ludnoci sowiaskiej, tworzyli Wargorusowie w stosunku

do poddanego ludu sowiaskiego (a czciowo i fiskiego) znikom
mniejszo. Wszake jest jeszcze i inna rónica pomidzy dawnymi
Bugarami a Wargorusami, o ile chodzi o ich rol w politycznych

dziejach Sowian. Podczas, gdy Bugarzy byli narodem, który od sa-

mych podstaw zbudowa wród Sowian bakaskich now organiza-

cy pastwow,' Wargorusowie nie zdziaali nic wicej, jak tylko

lepiej urzdzili ycie pastwowe Sowian ruskich. Ju przed ich przy-

byciem organizowali si Sowianie obecnej Rosyi w rozmaite pa-
stewka, »ziemie«, »ksistwa«, »wooci«.

Przed wiekiem X, jak si zdaje, nie rónio si jeszcze o wiele

ycie pastwowe Sowian rosyjskich od pierwotnego ich ustroju ple-

miennego. Niektóre plemiona przetrway zapewne w dotychczasowej

organizacyi plemiennej a do samego przybycia Wargorusów, któ-

rzy dopiero rozpoczli ugruntowywa myl pastwow. Ze wzgldu
na to moemy wic i sowiaskie organizacye pastwowe na zie-

miach spóczesnej Rosyi w czasach przed X stul. wczy do wspól-

nego typu ustrojów politycznych pozostaych Sowian, do typu pa-
stewek plemiennych.

Nasuwa si pytanie, dlaczego Sowianie — z maymi wyjtka-

Encyklopedya polska IV, 2. S
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mi — przetrwali tak dugo, bo a do pocztków X w,, w prymityw-

nych organizacyach plemiennych i nie wytworzyli wikszych ca-

oci politycznych. Przyczyn tego jest kilka. Przedewszystkiem nie

mieli Sowianie od samego pocztku dziejów wielkiego zmysu po-

litycznego. Znajduje si to w zwizku z ich natur, z ma ich ener-

gi. Niedawno prof. Sobiestjaskij w dziele wyneniii o nai^ioHajrbHtisi.

oco6eHHocTax' xapaKTepa h ropH^iraecKaro ótiTa ,a,peBHHXt C^aBHHi.

/Charków, 1892)« wystpi przeciwko dowodzeniom Herdera i star-

szych slawistów, jak Safafik, e Sowianie byli ludem agodnym, i udo-

wodni na mocy róde, e Sowianie dopuszczali si takich samych

okruciestw, jakie popeniay inne narody. ródowe dowody, przy-

taczane przez Sobiestjanskiego dayby si znacznie pomnoy, ale po

mimo to nie uwaamy zdania rosyjskiego uczonego za zupenie tra-

fne. Dowody takie nie powinny by brane z czasów, kiedy narody

znajdoway si w warunkach nienormalnych, kiedy poszukiway do-

piero swych siedlisk i byy w tym celu zmuszone zdobywa je zbroj-

nie, z czasów, kiedy chodzi wogóle o wojn, chociaby obronn.

W podobnych wypadkach znajduj ujcie namitnoci, a naród po-

zostaje w stanie anormalnym. Historya caych stuleci poucza nas le-

piej o naturze Sowian. Dowiadujemy si z niej, e Sowianie roz-

szerzali swe posiadoci tylko tam, gdzie nie znajdowali wielkich

przeszkód. W istocie jest prawd, e i oni brali udzia w wdrówce
ludów i e przytem niektóre posiadoci zdobyli przemoc, ale gdy

tylko zajli nowe siedliska, nie rozszerzali ju ich wtedy przemoc
na szkod innych narodów. Dzieje nie znaj procesu przymusowej

slawizacyi, ani nawet jego próby, tego, co nam opowiadaj naprz.

o germanizacyi caych plemion sowiaskich. Sowianie swych naro-

dowych pastw nie tylko nie rozszerzali, ale poprzestawali prawie

wycznie na tem, e odpierali tylko obce napady, aby zachowa swe
pastwa.

Mona byoby zauway, e maa energia i agodny charakter

nie powinienby przeszkadza Sowianom zakada wikszych pastw,

chociaby tam, gdzie na wielkiem terytoryum ssiadowao wiele po-

krewnych plemion sowiaskich. Ale tutaj spotykamy si znowu z inn
cech Sowian, która niestety, do dzi dnia nie zagina. W stosun-

kach z cudzoziemcami Sowianie okazuj dosy agodnoci i ulego-

ci, ale zato pomidzy sob s kótliwi i niesforni. Dzieje opowiadaj

nam stale, jak jeden naród sowiaski lub jedno plemi sowiaskie

zbrojnie wystpuje przeciwko drugiemu. Powoanie Wargorusów
w r. 862 przez Sowian, osiadych nad jeziorem Ilmeskiem, i przez

Finnów objania kronika ruska tylko tem, e »podniós si ród prze-

ciw rodowi, nienawidzili si wespó i poczli sami przeciw sobie wo-
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jowac Pomimo, e sów wród przeciw rodowi « nie naley bra do-

sownie, to jednak wskazuje kronikarz na to, e pomidzy plemio-

nami sowiaskiemi i fiskiemi obecnej Rosy i toczyy 'si walki, któ-

rym trzeba byo zapobiedz.

Wzmiankowana niesforno sowiaska bya przyczyn tego, e
w rozwoju myli pastwowej Sowianie nie mogli przez dugi czas

doj dalej, jak do organizacyi plemiennych. A do X stulecia, a na-

wet jeszcze póniej, podaj nam o tern wiadectwo liczni pisarze

obcy i krajowi. Ju Prokopios, pisarz bizantyski z VI w., powiada

w swej pracy o walce Gotów (III. 14): »Sowianie i Antowie nie za-

le od wadzy jednego ma, lecz yj od bardzo dawna w demo-

kracyi, i dlatego zawsze omawiaj wspólnie rzeczy poyteczne i tru-

<lne«. Wiadomo ta sama przez si nie wystarczyaby nam i dla-

tego naleaoby j dopeni wyjtkami z pisarzy innych. Wród nich

najwaniejsze miejsce zajmuje Maurikios, autor Strategikonu (582

—

602). Miejsca nas zajmujce (XI. 5) brzmi jak nast: »Plemiona So-

wian i Antów yj w jednakowy sposób i maj jednakie obyczaje;

s swobodne, nie dajce si w aden sposób nakoni do suby i pod-

dastwa«. A dalej: »Bez panujcego si obywaj (te plemiona), a nie-

nawidz si wespó«. — »Poniewa róne opinie wród nich panuj,

przeto albo nie dochodzi do zgody, albo te, kiedy si jedni pogo-

dz, inni zaraz uchwa obalaj, wszyscy nawzajem si nienawidz,

a aden nie chce drugiego sucha«. — »Poniewa jest u nich (So-

wian i Antów) wielu panujcych, którzy siebie wzajem nienawidz,

mona wic niektórych przecign na sw stron namow lub da-

rami, zwaszcza tych, którzy bliej s granic, a do innych przycho-

dzi, aby si nie wizali w sposób nieprzyjacielski i nie utworzyli

monarchii«.

Dopiero po porównaniu wszystkich cytowanych miejsc wyjani

si nam, w jakiej formie pastwowej yli Sowianie w VI stul. Oby-

dwaj pisarze, z których wiadomoci te czerpiemy, niekiedy zupenie

zgodni, s Grekami, i to z najprzedniejszych. Jak Prokopios, sekre-

tarz wodza Belizara, tak i cesarz Maurikios byli dobrze poinformo-

wani o Sowianach, wród których rozpoznaj dwie gazie, Sowian
w znaczeniu wszym i Antów. Obaj Grecy, przyzwyczajeni w kraju

do monarchicznej formy rzdu, zastaj u Sowian i Antów rzecz, któ-

ra ich zadziwia, mianowicie, brak jedynowadztwa. Sowianie i An-

towie yj wedug Prokopiosa w »demokracyi«, wedug Maurikiosa

w »anarchii«. Obydwa te sowa naley rozpatrzy. Pod demokray
nie naley tutaj rozumie formy rzdów caego narodu, lecz taki

tylko rzd, na którego czele nie stoi jeden monarcha. (Wicej o tem

poniej). A tak wanie wypada pojmowa sowo Maurikiosa, e ple-
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miona Sowian i Antów s »anarcha«. Wprawdzie Maurikios wzmian-

kuje, e Sowianie i Antowie nawzajem si nienawidz, a nikt nie

chce uledz drugiemu, jednake wiadczy to tylko, jak powiedzia ju,

Sobiestjaskij (tame, str. 191), e pomidzy Sowianami i Antami to-

czyy si liczne spory stronnicze. Dowodzi tego przytoczone powy/ej

zdanie, wedug- którego sowiaskie i antskie plemiona posiadaj wielu

panujcych, którzy siebie wzajem nienawidz (Maurikios nazywa ich

»królami «).

O tem, e Sowianie przetrwali kilka stuleci w formie paste-

wek plemiennych, podaje nam wiadomoci i inny pisarz grecki z X
stul., Konstanty Porfyrogennita, w dziele przytaczanem zwykle pod
ac. tytuem De administrando imperio. W 30 r. powiada o Chor-

watach dalmatyskich, e jeszcze w IX stul. wikszo ich nie po-

siadaa innych wadców, prócz starszyzny, zwanej upanami, których,

posiadaj równie i pozostali Sowianie.

Z temi wiadomociami Greków zgadzaj si wiadomoci pisarzy

wschodnich. Tak naprz. Masudi i, spóczesny Konstantyna Porfyrogen-

nity, powiada, e Sowianie tworz mnogie plemiona i liczne rody.

Gdy midzy plemionami powstay z czasem niesnaski i ad zosta

zakócony, nastpi wtedy podzia na rody, a kade poszczególne ple-

mi obrao sobie wadc. Wiadomo t przej od Masudiego Al Be-

kri® i powtarza j w formie mao zmienionej.

e Sowianie nie porzucili przez dugi czas ustroju plemiennego,

tego dowodzi równie forma kolonizacyi terytoryum sowiaskiego.

Sowianie zajli terytoryum bardzo niepodatne dla powstawania wik-
szych organizmów pastwowych. Niektórzy osiedlili si w krajach

górzystych, oddzielonych od reszty wiata wielkimi nie do przebycia

lasami. Inni znów wyszukiwali sobie siedlisk na równinach, ale po-

krytych równie lasami lub bagnami. Znowu wiadcz o tem liczni

obcy pisarze. Klasyczne przykady podaje wymieniany ju Maurikios,

który powiada w 5 r. XI ksigi wspomnianego wyej dziea, e So-

wianie i Antowie »mieszkaj w lasach, nad rzekami, w bagnach

i moczarach nieprzebytych

«

^. Zapewne dlatego byo trudno z nimi

walczy, na co Maurikios zwraca nieco dalej uwag: » Poniewa kraje

Sowian i Antów wzdu rzek nieprzerwanie le, a wzajem si sty-

* rapKaBH, CKasanifl Mycy.TiMancKHst nHcaTe^^en o C.7iaaaHaxi> h PyccitHSTb (Pe-

tersburg, 1870), str, 137.

* BecTÓeprB, KoMMeHTapin na aanncKy HóparnHa H6H'B-flKy6a o CjiaBHHaxi> (Pe-

tersburg, 1903), str. 13.

* 'Ev 3Xaic Se -/.al uoxa|iolc xal zeX\i.a.ai. xal Xl\ivcci,c SuopdTotg olxot)VTai. (Scheffer^

Arriani Tactica et Mauricii Ars militaris, Upsala 1644, str. 273).
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kaj tak, e niema pomidzy nimi znaczniejszej (godnej wzmianki)

przestrzeni, a poniewa las, bagna i ozy (rokicie) wszystko pokry-

waj, staje si przeto prawie zwykem, e ci, którzy przeciw nim po-

dejmuj wypraw, zaraz na pocztku (na granicy) ich krajów musz
si zatrzyma, gdy pozostaa kraina jest niedostpn, a pen g-
stycti lasów«. Twierdzenie Maurikiosa potwierdza z pisarzy zacho-

dnicli iistoryk gocki Jordanis, który y okoo poowy VI stulecia.

W dziele swem De origine actibusue Getarum (V. 35) powiada,

e ^Sowianie zamiast w miastach mieszkaj w bagnach i lasach«. (Hi

paludes silvasque pro civitatibus habent). Nie inaczej wyraaj si

pisarze wschodni, opisujcy swe podróe. Ibn Rusta, który y na po-

cztku X w., w dziele swem Kitab el-alak e n-naf i sa (Ksiga drogo-

cennych kosztownoci) opisuje Saklabijj (terytoryum Sowian) w spo-

sób nastpujcy: »0d ziemi Pieczyngów do ziemi Sowian jest 10

dni drogi. W bliszych krajach Sowiaskiej ziemi (blisko granicy

sowiaskiej) ley miasto zwane Va-i (Kujab). Droga tam prowadzi

przez stepy, po bezdroach, przez potoki i wielkie lasy (liciaste). Zie-

mia Sowian jest równin lesist; w lasach oni te mieszkaj« i.

W niewiele odmienny sposób mówi to samo Gardizi, pisarz perski

z poowy XI w., który czerpa z tego samego róda, co i Ibn Ru-

sta (wedug wgierskiego oryentalisty hr. Gezy Kuuna, — z Daiha-

niego, arabskiego geografa z pocztków X w.), a którym posikowa
si i Al Bekri [f 1094). Wspomniane ustpy brzmi u Gardiziego:

))Pomidzy Pieczyngami a Sowianami jest odlego 10 dni, a ta

droga jest nie droga, ale ta droga jest przez róda a drzewa mno-

gie. Sowiaska ziemia jest miejscem swobodnie si rozkad ajcem,

z wielu drzewami, a oni (Sowianie) po wikszej czci w poród
drzew mieszkaj« ^.

Chodzi wic o to, co rozumieli nasi informatorzy pod sowem
Sowianie. Wedug Jordanisa Sowianie (Yinidae) dziel si na We-
netów, Sowian (Sklawenów) i Antow (XXIII, 119). Weneci (Wendo-

wie) podug niego (V. 34) mieszkaj na lewo od dackich gór (Kar-

pat) w kierunku pónocnym z biegiem rzeki Wisy. Terytoryum So-

wian cignie si (V. 35) od miasta Novietunum (Novae, Noviodunum,

podobno obecny Swisztów na Dunaju lub, wedug Safafika, Isakczi)

1 Kbojicoht., HaB-fecTiH o Kasapaii., BypTacas-, £o.^rapax'B, Ma^ijsapaz-B, CjiaBK-

Hax'i. H Pyccai-B HSht, ^acra (Petersburg, 1869), str. 28. — S^owa przytoczone

w nawiasach, przetlómaczone s z wgierskiego przekadu hr. Kuuna, opubli-

kowanego we zbiorze A magyar honfoglalas kiitfoi (Budapeszt, 1900).

* Wedug oryginalnego tekstu, ogoszonego we zbiorze A inagyar honfog-

lalas kutfói askawie przetuinaczyf nain oryonialista, p. Riidolf DvofaU.
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i Mursyjskiego jeziora (w pobliu Oseku w obecnej Sawonii) do
Dniestru, a na pónocy — do Wisy. Antowie, najdzielniejsi ze So-
wian, przebywali wedug tego pisarza na zakrcie Pontu, pomidzy
Dniestrem a Dnieprem (V. 35). Wedug wic Jordanisa Wendowie
s to Sowianie pónocno-zachodni, Antowie za — Sowianie ruscy,

a Sowianie w wszem tego sowa znaczeniu — plemiona sowia-
skie, osiedlone w obecnej Rumunii, a zapewne i w poudniowych
Wgrzech. Ibn Rusta i Gardizi rozumiej pod mianem Saklabijja So-
wian ruskich. Widzimy to nietylko z ich punktu wyjcia, ziemi Pie-

czyngów, ale i z nazwy wielkiego miasta sowiaskiego, pooonego
w pobliu granic. \'a-i, wzgldnie Kujab — nie jest nic innego, j;ak

Kijów.

Wedug Jordanisa, Ibn Rusty i Gardiziego yli wic Sowianie
na ziemiach obecnych Wgier poudniowych, Siedmiogrodu, Rumu-
nii i Rosyi, w krajach pokrytych gstymi nieprzebytymi lasami, li-

cz nemi bagnami i wodami.

O rozlegych bagnach w Meklenburgii, ziemi Sowian Obodry-

tów, wiadczy Al Bekri, a waciwie Ibrahim ibn Jakub, który pierw-

szego informowa. Wspomina o mocie drewnianym, prowadzcym
przez ab, jedn mil dugim (widocznie dlatego, e prowadzi przez

bagnist okolic *. A nieco dalej powiada, e wojska do ziemi Na-

kCira (Nakona), t. j. do Meklenburgii, nie dostan si bez wielkich

wysików, poniewa cay ten kraj, to ki, trzcina i moczary-.

Gdybymy zreszt tych wiadomoci nie posiadali, to przecie

badaniami naukowemi jest stwierdzone, e i w innych, prócz tutaj

wymienionych, krajach sowiaskich, mianowicie, w Polsce i na te-

rytoryum Weletów bywao tyle bagnisk, e cae kraje byy niemi od

reszty wiata zupenie odcite. Tak naprzykad cae dorzecze Hoboli

byo pokryte mnóstwem poczonych z sob jezior, a okrone mo-

czarami i lasami. Równie nie inne byy okolice nad doln Sprew.
Jeszcze w r. 1714 .znajdowao si w okoo Berlina 72 jezior, bot
i moczarów. Dlatego niemieccy wodzowie,, podejmujcy wyprawy
wojenne do Polski, mijali dorzecze Hoboli i dolnej Sprewy, a pod-
ali do Polski z Miszna przez górn Sprew^. To samo byo w Pol-

» BecTÓeprt, tamie, str. 143. Nie by to most we wJaciwyin znaczeniu, ale

z mostem, prowadzcym przez ab, poczone zapewne groble (faszyny), rzu-

cone na moczarach. — O takich apontes sine aqua» na Wgrzech wzmiankuje

Filewicz, HcTopia ApesneH Pycn I, (Warsz. 1896), str. 71.

* BecTÓeprt, tame, str. 143.

» Bogusawski Wilh., Dzieje Slowiaiiszczyzliy pónocno-zachodniej, tom II

(Pozna, 1889), str. 273.
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sce i w Prusach. Osuszenia znacznej czci Polesia, dawniejszych

I*rus Ksicych i rodkowej czci Wielkopolski dokonano dopiero

w XVIII i XIX stul. Bagnista bya równie wiksza cz dorzecza

Odry i jej dopywów Barycz i Warty z Prosn, Obr i Noteci.

Przez Odr, na przestrzeni od Opola a do Krosna, mona byo tylka

w czterech miejscach przedosta si z jednego brzegu na drugi, a po-

czynajc od Krosna a do ujcia Odry cigny si ju nieprzebyte

moczary. Najwicej botnist z wymienionych rzek bya wszake No-

te, która jeszcze dzisiaj zapenia swemi wodami kilka jezior. Prusy

i teraz oddzielone s od Mazowsza dugim acuchem lasów i jezior.

Przed wiekami rozpocieray si tutaj olbrzymie lesiste bagna, w wielu

miejscach pogbiajce si w rozlege jeziora tak, . e cay ten kraj

stawa si nieprzystpnym. Bagnistem byo równie dorzecze wielu

rzek ruskich, zwaszcza Prypeci, która jeszcze dzisiaj pynie przez te-

rytoryum w znacznej czci pokryte moczarami ^

O tem, e Sowianie zakadali siedziby w krajach botnistych^

wiadcz dalej liczne nazwy geograficzne. W poszczególnych krajach

sowiaskich znajdujemy osady, zwane Boto (Blato, Booto), Slatiny

(ros. CoaoTBjma), Lue (una, Luec, uyce, Luenice, uany,
Luanki), Rohozec (Rohozna, Rohozno, Rogono, Rogoina), Rokytna

(Rokitno, Rokythice, Rokycany), Kauga (Kalisz, Kuliste), Stfite (za-

miast Tfite, Criete od czeret, czret, arundo), Mozyr (Mosbipb w Ro-

syi nad Prypeci i Mozirje, po niem. Prassberg, w poudniowej Sty-

ryi) i inne. Niektóre z tych nazw spotykaj si bardzo czsto. Tak.

naprz. w samych Czechach mamy 16 osad, nazwanych Stfite (Tfi-

te, Stfitef, Citef), a 3 na Morawach. Niekiedy cae kraje otrzymy-

way nazw od swego bagnistego charakteru. Kraj, lecy w Cze-

chach na poudniu od terytoryum Luczan, zwa si Rokiteskiem.

Podobnie jedno z plemion ruskich nazwane byo Dregowiczami je-

dynie dlatego, e przebywao w miejscowociach botnistych.

Krajów lesistych lub zatopionych wod byo w czasach przed

X stul. jeszcze tak duo, e niektóre plemiona sowiaskie, przez roz-

lege takie obszary zupenie oddzielone od plemion innych, nie mo-

gy utrzymywa z nimi adnyci stosunków. To podtrzymywao je-

dynie separatyzm plemienny i byo wielk przeszkod dla powsta-

wania wikszych organizacyi pastwowych.
Do zakadania wikszych organizmów pastwowych nie docho-

dzio nie tylko dlatego, e poszczególne plemiona nie odczuway we-

' Sadowski, Drogi handlowe greckie i rzymskie (Pamitniki Akad. Umiej,

krak., wydz. lii. i hist.-filoz. 111), str. H i nast.; Czermak, Iliustr. dzieje Polski,

t. I, (Wiede, 1905), str. 3 i 4.
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wntrznej potrzeby czenia si z innemi pokrewnemi plemionami, lecz

take dlatego, e i z zewntrz nie byo ku temu podniety, poniewa nie-

dostpne kraje sowiaskie dugi czas chroniy ludno przed napa-

dami obcych nieprzyjació. Gdy dopiero zewntrzni WTOgowie zwró-

cili si ku krajom sowiaskim i zapragnli plemiona sowiaskie
ujarzmi, wtedy nastaa potrzeba czenia si tych plemion w szersze

zwizki. W takiem pooeniu znajdujemy Sowian czeskich i poab-
skich od chwili, gdy Karol Wielki usiowa je ujarzmi. Powstaj wte-

dy zwizki kilku plemion, które trwaj duej lub krócej, stosownie

do tego, jak dugi czas grozi niebezpieczestwo zewntrzne. (Wicej
o tem poniej). Tam, gdzie Sowianie, jak np. Polacy nie ssiadowali

z potnymi i niebezpiecznymi ssiadami, tworzyy si wiksze orga-

nizacye pastwowe dopiero w czasach póniejszych.

Podnieta do tworzenia si pastw sowiaskich przychodzia

wic z zewntrz. Niew^aciwem byoby wszake mniemanie, e So-
wianie bez obcej pomocy wasnych pastw nie zaoyli. Za przesta-

rza uwaamy hipotez, jakoby wskutek najazdu obcego, dokona-

nego bd to przez ywio pokrewny, bd przez ywio zupenie

obcy, powstao pastw^o Polskie. Jedyne pastwo Bugarskie z po-

ród wszystkich pastw sowiaskich byo dzieem obcego narodu.

Ale wanie dla tego byo ono w^ pocztkach pastwem niesowia-
skiem, które dopiero z czasem ulego slawizacyi. O znaczeniu War-
gorusów^ w dziejach pastwa rosyjskiego bya w^zmiaka ju wyej.
Jako dzieo obcego pochodzenia bywa wymieniane pastwo Samona
z pierwszej poowy VII stul. Lecz pastwo Samona nie moe by
brane pod uwag: byo ono tak cile poczone ze swym zaoycie-

lem, e natychmiast po jego mierci upado.

Na ogó biorc, Sowianie sami zaoyli swe pastwa narodowe,

ale stao si to z przyczyn wyej przytoczonych dopiero w czasach

póniejszych (w X stul.).

Wyej w zmiankowalimy, e Sowianie od samego pocztku dziejów

nie posiadali zmysu politycznego. Niedorzeczn jest wszake hipoteza,

wypowiedziana i broniona przez Peiskera w dziele Die alteren Bezie-

hungen der Slawen zu Turkotataren und Germanen und ihre

sozialgeschichtliche Bedeutungi, jakoby dawni Sowianie byli

ludem tak sabym i niew'olniczym, a przytem skonnym do anarchii,

e niezdolni byli do czego wicej, jak tylko do dwigania cudzego

jarzma. Sowiaskie narody cierpiay, wedug Peiskera dwojak nie-

w^ol, starsz, uraloaltajsk (turkotatarsk), i póniejsz, germask.

1 Yierteljahrschrift fiir Social- und Wiftschaftsgeschichte III. Cytujemy we-

dug oddzielnej odbitki. (Berlin, Stuttgart, Lipsk; 19051.
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agodniejsz bya zapewne niewola germaska, poniewa Germano-

wie nie bronili nigdy podbitym narodom zajmowa si chowem by-

da i rolnictwem, ograniczajc tylko niektóre warunki ycia, miano-

wicie zastrzegajc sobie to, czego sami potrzebowali dla siebie i dla

stad swoich (str. 105). O wiele gorsze, zaiste zwierzce byo panowa-

nie turkotatarskie. Dla Germanina sowiaski rolnik (chop), smerd,

by niejako zwierzciem domowem, które zasuguje na to, aby je ho-

dowa, dla Uralo-altajczyka by on podem bydlciem, które mona
zabi lub chwyta w celu sprzeday (str. 110). Gdy niewola germa-
ska polegaa na zalenoci od trwaej, poniekd uregulowanej, cho-

cia twardej wadzy panów, przebywajcych stale w kraju ludów

podbitych, — niewoli turkotatarskiej towarzyszya miertelna trwoga

przed wtargniciem znajdujcych si poza krajem lub zimujcych

tylko w poród Sowian obcych hord, które, kiedykolwiek si im po-

dobao, upiy podbity lud, po caym kraju szerzyy mordy i poary,

wobec czego Sowianie, nie majc w skutek dugotrwaej niewoli a-
dnej organizacyi, byli bezbronni (str. 108). Na kracach stepów prze-

ciw niewoli uralotatarskiej nie mona byo oczekiwa adnej pomocy

z gbi kraju, poniewa od pastucha upieczego nie sposób si op-
dzi; nie popasa on dugo na jednem miejscu, nie da si osaczy

ród stepów, znika jak byskawica, aby wkrótce wpa znowu z innej

strony. W przeciwiestwie do tego, ciemizca germaski móg by
wypdzony i bywa czstokro odpierany. Na có jednake przyda-

wao si to Sowianinowi, gdy si nie nauczy uywa wywalczonej swo-

body, nie umia wasnemi siami zorganizowa si w pastwo? To

zreszt monaby powiedzie o kadym takim narodzie niewolniczym...

Sowianin móg by zaiste otrzsn si z czasem z jarzma germa-
skiego; na có wszake by je wymieni? Na wolno? Nie, tylko na

anarchi, a to byo nie mniej od niewoli cikiem nieszczciem.

Musiaby w kocu prosi, aby powrócio to germaskie panowanie,

które nie tak dawno pobudzao go do buntu (str. 116)'. Dla ówcze-

snego Sowianina byy tylko moliwe: uleganie uraloaltajskiemu lub

g-ermaskiemu panowaniu, albo anarchia, a te trzy czynniki wype-
niaj cae jego pierwotne dzieje. Przy tem Peisker dodaje, e nie

cay naród germaski, ale tylko nieliczna, waleczna druyna wojsko-

wa, zdoaa narzuci sw wadz wielkim krajom sowiaskim (str.

118).

Peisker przedstawia tutaj Sowian jako lud przez cae wieki

trzymany w niewoli, bd to przez .Germanów, bd przez Turkota-

» Napomyka si tutaj o powoaniu Wargorusów przez sowiaskie
a naturalnie i przez fiskie — plemiona l^osyi spóczesnej.
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tarów, a wskutek tego niezdolny do zakadania pastw wasnych.

Zbadajmy bliej t hipotez, która nietylko powraca do dawniejszego

nauczania o gobiej naturze sowiaskiej, ale idzie o wiele jeszcz&

dalej, przedstawiajc nam Sowian jako sabych tchórzów, niezdolnych

do niczego wicej, jak tylko eby by niewolnikami obcych naro-

dów. Tez sw opiera Peisker gównie na materyale lingwistycznym.

Podaje (na str. 59—95) cay szereg sów, które przeszy z jzyka Ger-

manów do dawnego jzyka sowiaskiego, i jedno wzite z jzyka
turkotatarskiego (TBaport). Chodzi mu przedewszystkiem o kilka sów,

odnoszcych si do przedmiotów i poj pasterskich i rolniczych. S
to prócz sowa twaróg cztery wyrazy, wzite z jzyka germaskiego:

MJi-feKO, cKOTt, HyTa (= bydo) i n.iyrt. Dopiero w drugim rzdzie

opiera si Peisker na wiadomociach historycznych. Czciowo uywa
antropologicznych i etnicznych rodków pomocniczych. Jak inni mie-

szkacy Europy, tak samo i Sowianie pocztkowo hodowali bydo.

Dowodem tego liczne, prasowiaskie sowa, dotyczce tego przed-

miotu. Jako pasterze byli pierwotnie galaktofagami. Wszake póniej

dostali si do niewoli czci plemion turkotatarskich, czci Ger-

manów, a wtedy, w niewoli turkotatarskiej nie mogli zajmowa si

chowem byda i musieli obywa si bez mleka. Stali si wegetarya-

nami (str. 101). Nie jedzc ju mleka sodkiego, zapomnieli jego na-

zw (m^i^bl). Zato wszake, widzc u swych panów, ciemizców, u-
panów, mleko kwane i twaróg, przejli t obc nazw (turak =
TBapor'; str. 122 i 123). Dopiero z czasem, kiedy turkotatarska nie-

wola zamienion zostaa na agodniejsz niewol germask, Sowia-

nie poznali sodkie mleko jako napój zupenie nowy i nazwali go-

da tego wyrazem wzitym z jzyka germaskiego (melka, sów.

MJi'feKo; str. 123 i 124, 74-78).

Z punktu lingwistycznego teza Peiskera zostaa ju odrzucon ^

Naley wszake zastanowi si i nad wiadomociami, które podaje

nam historya. Wpierw jednak wytkniemy logiczny lapsus, który wy-

darzy si Peiskerowi przy jego wywodach z zakresu jzykoznawstwa.

* Zob. bardzo dokadny rozbiór .los. Janko, O stycich starych Slovanft s

Turkotatary a Germany s hlediska jazykozpytneho (YSstnik es. Akademie, ro.

XVII) str. 100— 19ii. Susznie wskazuje Janko (str. 107) na nieprawdziw i niepe-

wn podstaw lingwistyczn, na klórej Peisker buduje najstarsze socyalne dzieje

Sowiaszczyzny. — Teory Peiskera o dwukrotnej niewoli Sowian u Turkota-

tarów i Germanów przyjmuje rosyjski jzykoznawca Korsz, O H'feKOTopwx'B óbito-

Bux' ciOBEKT. 8aHMCTB0BaHHbixT. ;i,peBiiHM0 C.iaBaHaMH H3' TaKt Ha8i>iBaeMiJX'B ypajio-

a.iTaHCKHX'B aBbiKOBT. (3an. H. Pycc. reorpa4). 06in. ot^. aTHorp. t. XXXIV, 1909). Zob.

sprawozdanie Janka w Narodop. Ystn. eskosl., r. IV, 1909, Nr. 7—8, str. 174—

177.
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Przypumy, e Sowianie istotnie przejli od Turkotatarów sowo
twaróg. Poniewa chodzi o starszy wpyw przedgermaski, Sowianie

musieliby wyraz ten wzi od Scytów, pierwszych ciemizców, którzy

wedug Peiskera mówili po irasku (wic jzykiem indo-europejskim),

lecz prowadzili tryb ycia turkotatarski (str. 22 i nast.). (Sowo turko-

tatarskie turak — twaróg Scytowie naturalnie musieliby zachowa).

VV^ czasie panowania scytyjskiego Sowianie mieli zapomnie sowia-
ski wyraz MjrfesL. Po niewoli scytyjskiej nastpia niewola germaska,

a wtedy znowu przyjli Sowianie germaskie sowo melka. Na tem
wszake nie koczy si historya stosunków Sowian z Turkotatarami.

Niewola germaska zamienion zostaa wedug Peiskera na now
niewol ze strony plemion turkotatarskich, powtórn. Sowianie byli

w niewoli u Awarów, a i u innych Turkotatarów. Lecz tutaj wy-

daje si dziwneni, e za pierwszej niewoli turkotatarskiej Sowianie

zapomnieli wasny swój wyraz, okrelajcy mleko, gdy tymczasem

w póniejszych niewolach turkotatarskich wyraz germaski, okrela-

jcy mleko, zachowali.

Przystpmy wszake do wiadomoci historyków i kronikarzy,

wzgldnie innych pisarzy, którzy informuj nas o stosunku Sowian
do Germanów i Turkotatarów. Postpujmy chronologicznie. Pierw-

szem wielkiem 'plemieniem, z którem stykali si Sowianie, byli

Scyci, których przybycie z Azyi na terytoryum poudniowej Rosyi

L. Niederle ^ okrela na czasy przed VIII stul. przed Chrystusem.

Sowianie weszli w bezporednie stosunki ze Scytami wedug Nie-

derlego "- na przestrzeni od Karpat do porohów na Dnieprze. Stosunki

te, o których ju z czasów Merodotowych posiadamy pierwsze wia-

domoci, nie koczyy si na samem tylko ssiedztwie, ale nastpstwem
ich byy stosunki handlowe, wpyw obyczajów itd. Scytowie byli ró-

wnie przeszkod do rozszerzania si Sowian w kierunku poudnio-

wym, ku morzu Czarnemu i dolnemu Dunajowi. Moliwe, e czci
na poudnie wysunitych szczepów sowiaskich popady w zaleno
polityczn od Scytów. W czasie wyprawy Daryusza przeciw Scytom,

kiedy Scytowie uciekali przed Persami do ziemi Neurów (= Sowian),

ci ostatni byli przeraeni napadem Persów i, nie mylc o obronie,

ustpili na czas ten do puszcz pónocnych. Oto wszystko, co wyczy-

ta Niederle, a co równie i inni wyczyta mog z Herodota o sto-

sunku Scytów do Sowian. Chobymy te przypucili, e Scytowie —
naturalnie tylko Scytowie koczujcy — mieli te same obyczaje, co

i Turkotatarzy, jak to wanie twierdzi Peisker, mimo to jednake

' Slovansk6 staroiinosti, dziau I. cz II. (W Pradze, 1904), str. 227.

* Tame, str. 228-2H0.
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Z Herodota absolutnie nic nie moemy wywnioskowa o niewoli

Sowian u Scytów.

Ze szczepów g-ermaskich Sowianie weszli w stosunki najpierw

z Bastarnami ', którzy wedug Trogusa Pompejusza przybyli nad

morze Czarne do ujcia Dunaju ju w poowie III stul. przed Chr.

Ze swych siedzib nad morzem Batyckiem skierowali si wedug
wszelkiego prawdopodobiestwa — na co si i Niederle zgadza —
ku dolnemu Dunajowi przez dzisiejsze Królestwo Polskie, Galicy,

Woy i Podole, wic przez kraje, w poowie I tysiclecia napewno
zajte przez Sowian. Wdrówce tej ku Czarnemu morzu niewtpli-

wie torowaa drog przemoc. Wedug Niederlego ^ Bastarnowie,

wstpiwszy na terytoryum sowiaskie pomidzy poow V a poow
III wieku przed Chr., rozmiecili si tu w róny sposób, oczywicie

siiupieni w poszczególne szczepy od górnej Wisy a po rodkowy
Dniestr, Sowian jednake od Karpat nie odsunli. W Zakarpaciu

przebywali przez czas duszy, ale w tym okresie s nam bliej nie-

znani. Przekroczywszy w r. 180 przed Chr. Dunaj, znaleli si po

raz pierwszy na ziemi bakaskiej. O Bastarnach, tych pierwszych

niemieckich nieprzyjacioach Sowian, nie móg nam Niederle na

podstawie wiadomoci staroytnych autorów powiedzie nic wicej;

o jakiejkolwiek niewoli Sowian, a zwaszcza duszej, róda milcz.

Po Bastarnach przeszli przez terytoryum sowiaskie w Zakar-

paciu w kierunku Czarnego morza Skirowie, inny szczep germaski.

O Skirach wiemy mniej jeszcze, ni o Bastarnach: maj oni mniejsze

znaczenie w dziejach Europy wschodniej, a historya ich jest wogóle

niejasna ^.

Drugim wielkim szczepem niemieckim po Bastarnach, który

wszed w blisze i wane stosunki ze Sowianami, byli Gotowie.

Wywdrowali z nad zachodnich brzegów morza Batyckiego i prze-

szli przez terytoryum sowiaskie w Zakarpaciu, kierujc si ku

brzegom Pontu na schyku II. lub na pocztku III. stul. po Chr.

Ptolemaios (umar okoo 178 r. po Chr.) wspomina o nich obok We-
nedów w Zawilu. W r. 215 podjli ju na Czarnem morzu pierwsz

wypraw przeciwko Rzymianom. Z biegiem czasu powstay nad

morzem Czarnem dwa królestwa gockie: wschodnie, Ostrogotów,

pomidzy Dniestrem a Donem, i zachodnie, Wizygotów, w Dacyi.

Król Ostrogotów, Hermanarych (w poowie IV. stul.), poczy pod

* Przypuszczamy z Niederlem, e Bastarnowie byli Germanami, gdy tym-

czasem afafik i inni uwaaj ich za Celtów. Zob. Niederle, Slov. staroitnosi,

tomu I. cz II., str. 291 i nast.

» Tame, str. 301.

» Niederle, tame, str. 302 i 303.
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sw wadz wszystkich Gotów i zaoy olbrzymie pastwo, do któ-

rego naleeli i Wenetowie, t. j. Sowianie Wielu porównywao go
z Aleksandrem Wielkim, jak powiada Jordanis. Ujarzmiwszy Heru-

lów, Hermanarych zwróci si przeciw Wenetom, którzy, aczkolwiek

nie umieli obchodzi si z broni, jednake bdc do liczni, pró-

bowali stawia z pocztku opór. »Sed nihil valet multitudo in bello^

praesertim ubi et deus permittit, et multitudo armata advenerit«,

powiada Jordanis ^. Gdyby wierzy sowom Jordanisa, pastwo Her-

manarycha rozpocieraoby si od Odry i morza Batyckiego na pó-

noc za Wog i Don a do morza Lodowatego (albowiem obejmo-

waoby nie tylko wszystkich Sowian, t. j. Wenetów, Antów i »So-

wian«, ale i mnogie szczepy germaskie, oraz niektóre litewskie

i fiskie). Lecz ju Safafik '^ wyrazi powtpiewanie o prawdziwoci

twierdzenia Jordanisa. Zreszt przecie nie chodzi tutaj o rozlego
pastwa Hermanarycha. Waniejszem jest to, e Sowianie wedug
tej pierwszej wiadomoci historycznej zaleeli politycznie od Germa-

nów, a mianowicie od Gotów, jakkolwiek moe zaleno ta trwaa
niedugo. Pomimo swego znacznego obszaru, pastwo gockie, jak

szybko powstao, tak szybko zniszczone byo przez nawa Hunnów
(375 r.). Z upadkiem pastwa Hermanarycha wyswobodzili si So-

wianie z pod jarzma gockiego. Syn Hermanarycha, Hunimund, z cz-
ci Ostrogotów podda si Balamberowi, wodzowi Hunnów, druga

za cz Ostrogotów obraa sobie za króla Winitara. Wszake i ten

ostatni podda si Hunnom i natychmiast uda si na wypraw
(prawdopodobnie jeszcze w r. 375) przeciwko wolnym ju Antom.

W pierwszej potyczce by przez nich pobity, wkrótce jednak sam
ich zwyciy, a »króla« ich, Boa, z synami i siedemdziesiciu prze-

dnimi mami (primates) kaza na postrach ukrzyowa ^. W^krótce

po tem przez Balambera pokonany zgin w bitwie.

Dopiero Gotowie s pierwszym szczepem germaskim, o któ-

rego stosunkach ze Sowianami posiadamy wiadomoci poniekd
cilejsze. Wiemy, e ssiadowali ze Sowianami ju na Powilu,

tam wic nawizali pierwsze stosunki przynajmniej z czci plemion

sowiaskich. Przez szereg lat, podczas ich wdrówki ku Pontowi,

stykali si z innemi plemionami sowiaskiemi w Zakarpaciu, pra-

wdopodobnie na poudniowej ich granicy. W trwalsze stosunki ze

* De origine actibusue Getarum, cap. 23.

' Siov. staroitnosti, 2. wyd., I t., str. 468.

» Jordanis, tame, cap. 48. — O Gotach zob. Safarik, tame, I t., str. 464—

471; Ed. Bogusawski, Historya Sowian, t. II (Kraków-Warszawa, 1899), str. 96—
109; Niederle, tame, tomu I. cz II., str. 383—386, tomu II. cz 1, str. 105

i nastpne.
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Sowianami, a mianowicie, znów tylko z czci Sowian (ze Sowia-

nami obecnej Rosyi, z Antami) weszli ju nad Czarnem morzem.

Jakie to byy stosunki, przyjazne czy nieprzyjazne, tego ze róde
nie wiemy. Za Hermanarycha, wic ju w IV stul. (przed r. 375) Goci

podobno — przynajmniej tak twierdzi Jordanis, ich wielbiciel — po-

konali wszystkich Sowian, wszystkie trzy ich szczepy, nazwane: Ve-

neti, Antae i Sclavi. Nie baczc na to, e jest nieprawdopodobnem,

aby pastwo Hermanarycha z nad brzegów morza Czarnego mogo
rozciga wadz na wszystkich Sowian, nie wiemy zupenie nic

bliszego o charakterze tej pierwszej, historycznie stwierdzonej nie-

w^oli Sowian u Germanów. Z pewnej liczby wyrazów gockich, za-

poyczonych do jzyka sowiaskiego i odwrotnie, z wyrazów so-

wiaskich w jzyku gockim *, moemy jedynie wnioskowa, e oby-

dwa narody znajdoway si w cilejszych i dugotrwaych stosun-

kach. Przedewszystkiem, byy to napewno stosunki handlowe, wic
pokojowe, ale czasami, w razach wyjtkowych, i nieprzyjazne.

Jest wicej ni prawdopodobnem, e Sowianie przy dugotrwa-

ych stosunkach z Gotami nauczyli si od nich bardzo wiele. Stosuje

si to mianowicie do wojskowoci, w której Goci zwaszcza celowali,

a take do ustroju politycznego. Jasno wiadczy o tem kilka wyra-

zów, przyjtych do jzyka sowiaskiego. Dla nazwy panujcego
mieli Gotowie i inni Germanie wyraz KOnig (kuninga); Sowianie

odpowiednio do tego nazwali swych naczelników khngu, kuidzh, khh3l,

knez^ knez (dopiero póniej knize, ksi). Denar nazywa si po ger-

masku penninga (nord. penningr); Sowianie utworzyli z tego wy-

raz petigh, pendzh, peniz. Chorgiew nazywaa si po starosowiasku

chorgy (korouhev), który to wyraz wzito z goc. hrunga (hrugga,

erd), lub z germ. hrungó. I sów. miecz (Menb) wzite jest zapewne

z goc. mekeis^ a podobnie niJi'feMt (hem, szyszak) z goc. hilms. Tak
samo ma si rzecz z wyrazem cta (moneta), wzitym z goc. kintus '.

Wyrazów takich jest dugi szereg. Niektórzy powtpiewaj, czy za-

poyczyli je Sowianie wprost z jzyka gockiego, czy te z innego

jzyka germaskiego. Peisker (tame, str. 96) znaczenie wpywu go-

ckiego na Sowian nazbyt przecenia. Najwaniejsze wyrazy socyolo-

giczne, które przyjli Sowianie od Germanów, nie s wedug niego

pochodzenia gockiego, lecz zachodnio -germaskiego (tame, str. 96

i 97), a wpywy zachodnio-germaskie maj by podobno o wiele

' I o tej odwrotnej recepcyi, na któr zwraca ju uwag afafik, tame,
I., str. 469, nie powinien by Peisker zapomina.

^ Bruckner, Cywilizacya i jzyk, 2 wyd. (Warszawa, 1901), str. 24 i 25.

U Peiskera, Die alteren Beziehungen, rozrzucone na str. 60—96.
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arsze ni gockie. Na to odpowiada Janko ^ e nikt z lingwistów

nie moe zupenie dokadnie okreli, co jest gockiego, a co zachodnio-

g-ermaskiego, poczwszy od czasów, przez Peiskera badanych,

Kwestyi wpywu Gotów na Sowian jeszcze szczegóowo nie

obadano, chocia to zasuguje na dokadne opracowanie. Zupenie

przypadkowo zwróci na to uwag F. Uspenskij \ zaznaczywszy wy-

borny ustrój druyn gockich. Jeeli Goci mogli mie znaczny wpyw
i na wojskow organizacy bizantyjsk (w V. stul. wpywowy ród

gocki zajmowa przez 'ó generacye najwysze stanowiska w wojsku

i administracyi bizantyjskiej), mona wic przypuszcza, e o wiele

wikszy by ich wpyw na Sowian, i to w znaczeniu dodatniem, po-

niewa Sowianie nauczyli si od nich bardzo wiele. Dowodem tego

jest pierwszy historyczny ksi — wedug Jordanisa ))król« — So-

wian, Boz. Antowie posiadali ju w drugiej poowie V. w., jeszcze

pod wpywem Gotów, jak organizacy pastwow. Obok ich pa-

nujcego wystpuje jaka szlachta sowiaska (primates). eby So-

wianie, i to wszyscy, przez duszy czas byli u Gotów w niewoli,

o tem nie mamy adnych wiadomoci historycznych. Co si tyczy

dawniejszych stosunków pozostaych Germanów ze Sowianami, mo-

emy przypuszcza tylko, e Sowianie opanowali ju na sto lat

przed Ghr. wschodni Germani a po ab i Sal i e byli póniej

wypierani przez Germanów, posuwajcych si czciowo ze Skandy-

nawii, a czciowo z dolnej Wezery, aby i Odry w kierunku po-

udniowyi^i i wschodnim (przez Gotów, Burgundów, Herulów, Wan-

dalów, Longobardów, Skirów i innych), dopóki zupenie nie ustpili

z obwodu germaskiej okupacyi ^ Z naciskiem powtarzam, e jest

to tylko przypuszczenie, chociaby nawet zupenie prawdopodobne.

Jaki miaa w tych czasach charakter niewola sowiaska u Germa-

nów i jak bya intensywn, pozostaje naturalnie nierozstrzygnitem.

Pierwszym ludem wschodnim, z którym zaraz po znikniciu

pastwa gockiego mieli Sowianie stosunki, byli Hun nowie. Ale

tutaj susznie nadmienia Niederle *, e poczwszy od r. 376 Hunno-

wie zasrarnli w niewol jedynie cz wschodnich a nastpnie tylko

» Tame, str. 109.

* CTapo-6o.;irapcKaH Ha^nHCt OMopTara (Odbitka z HsBicTia Pycc. Apx. Hhctht.

B-B KoHCT.. T. VI, Bbin. 1, Sofia, 1900), str. 5—9.

» Niederle, Nova Poiskerova hypothesa o socialnim stavu starych Slovanfl;

Narodop. V6stnik eskosloy. I, 1906, atr. 196. — Ciiodzi tutaj tylko o przypuszcze-

nie. Itwji s mniemania odmiennego. Bachmann, Gesch. Bóhmens I, str. 66, naprz.

sdzi, e Sowianie jeszcze nawet w III. stul. po Chr. nie sigali po Odr. Win-
nym bowiem razie zachowaaby si u Wandalów, Burgundów, Longobardów

i innych Germanów pami o walkach ze Sowianami.
* Niederle, tame, str. 197.
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naddunajskich Sowian, i to nie na dugo, poniewa ju w r. 453
potga Hunnów zostaa zgnieciona i ograniczona co najwyej do
nieznacznej czci Sowian nad dolnym Dunajem. Równie nie mó-
wi nam dzieje zupenie nic o tern, czy Sowianie brali udzia w wo-
jennyci wyprawach Hunnów.

Z pozostaych Turkotatarów przychodzi obecnie kolej w stosun-

kach ze Sowianami najpierw na Bugarów, których cz przysza
nad Dunaj z nad Donu w kocu V. stul., a którzy przedtem mieli

ju stosunki z czci Sowian ruskich. Nawet o tych stosunkach nie

posiadamy wszake adnych wiadomoci historycznych. O Bugarach
wiemy ju nieco wicej, mianowicie, e dziehli si na Bugarów
naddunajskich (Istachri nazywa ich Bugarami zewntrznymi) i nad-
kamskich czyli czarnych (wedug istachriego — wewntrzni). Naddu-
najscy zaoyli w r. 679 pod Asparuchem na Bakanach pastwo,
w którego skad wchodziy i plemiona sowiaskie. Bugarzy turko-
tatarscy byli w nim ywioem rzdzcym, ale nie zdaje si, aby So-
wianie byli zbytnio uciskani. Zatarski i mniema, e pomidzy Buga-
rami i Sowianami istniaa pewna ugoda w celu wzajemnej ochrony
przeciw nieprzyjacioom. Stanowczo wszake nie moemy mówi
o jakiejkolwiek niewoli Sowian bugarskich, co ma na myli Pei-

sker 2. Równie nie moe by mowy o niewoli Sowian u Bugarów
nadkamskich, którzy wczenie stali si ludem rolniczym, a wic ma-
jcym stae siedziby. Wedug tego, jak przedstawiaj nam ich pisarze
wschodni, mianowicie Ibn Rusta i Masudi (który bardzo czsto miesza
ich z Bugarami naddunajskimi), by to naród, trudnicy si gównie
handlem, ale czciowo i rolnictwem. Pastwo tych czarnych Buga-
rów przetrwao a do XIII. stul. Rosyanie stale prowadzili z nimi
wojny, ale dopiero Tatarzy ich rozbili. Ju z tego, e obie gazie
Bugarów potrafiy zaoy trwalsze pastwa, a przytem do dobrze
urzdzone, widzimy, e Bugarzy poród turkotatarskich najezdców-
naleeli do rzadkich wyjtków: szybko zdoali si przystosowa do
stosunków europejskich, przestah ywi si upieczemi wyprawami
i nie stali si biczem dla obcych narodów.

Inaczej rzecz przedstawiaa si z Aw ar a mi, jedynem plemie-
niem turkotatarskiem, które przez czas duszy panowao nad nie-

któremi plemionami sowiaskiemi. Rola Awarów w dziejach So-
wian jest istotnie znaczna, ale niewaciwie j przeceniaj uczeni

1 CTyflHH no 6'B.arapcKaTa ncTopna (odbitka z Hep. cnHcanne, ks. LXIII, Sofia
1903), str. 2

2 WedZug PIa, Uber die Abstammung der Rumanen (Lipsk, 1880), str. 70
i nast., Bugarzy panowali a do koca X. stul. i nad Sowianami na Wooszczy-
nie i w Siedmiogrodzie.
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niemieccy. Niektórzy z nich ^ przypuszczaj nawet, e na ziemie czeskie

sprowadzili Awarzy czeskich Sowian, jako swych poddanych. Pisarze

ci zapewne zostali wprowadzeni w bd czstemi wystpieniami

Sowian wspólnie z Awarami przeciwko pastwu greckiemu. Przeto

w zupenoci zgadzamy si z Niederlem ^^ e kiedy w ródach jest

tylko mowa o wyprawach awarskich przeciwko Grekom, najczciej

musimy przypuszcza wspódziaanie tych Sowian, którzy przebywali

w Pannonii i dawniejszej Gepidyi pod panowaniem awarskiem.

Po raz pierwszy weszli Awarzy w stosunki ze Sowianami

(wkrótce po swem przybyciu do Europy w r. 558) ju na wybrzeu
morza Czarnego. Menander w swoich Fragmentach powiada, e na-

czelnicy {ol 5pxovt£c) Antów, pragnc powstrzyma rabowanie swej

ziemi, chcieli umawia si z Awarami o pokój. Posali tedy do Awa-

rów przedniego swego ma, Mezamira, syna Idarisa, brata Kelaga-

stowego 8, z oznajmieniem, e chc wykupi jeców. Mezamir, czo-

wiek zarozumiay, przemawia do Awarów dumnie. W odpowiedzi

na to niejaki Kotrigur ^, przyjaciel Awarów, poradzi chaganowi, aby

Mezamira, wpywowego czowieka u Antów, który dy do najwi-

kszego wród nich znaczenia, zgadzi ze wiata i w ten sposób

unikn niebezpieczestwa, które mogoby powsta, gdyby Antowie

zechcieli stawia opór. Rady tej posuchano i Mezamira zabito ^

Od tego czasu Awarowie wpadali do ziemi Antów, pustoszc

kraj, uprowadzajc jeców i unoszc zdobycz. Po upywie krótkiego

czasu obrali sobie gówn siedzib na Wgrzech (w r. 568), skd
rzdzili swem rozlegem pastwem. Przebywali tam wzdu Dunaju

w wielkich, na kilka mil rozlegych obozach (okoo dziewiciu), na-

zwanych przez Niemców hrinkami, prawdopodobnie dlatego, e po-

siaday ksztat zbliony do koa (Ring). Przez dwa i pó wieku w Pan-

nonii byy ich koczowiska i dopiero Karol Wielki w ostatniem dzie-

sicioleciu VIII w. pastwo to zniszczy tak, e tylko szczupe resztki

Awarów utrzymay si w Pannonii jeszcze do pocztku wieku IX.

W Rocznikach frankoskich ostatnia wzmianka o nich znajduje si

» Lippert, Socialgeschichte Bohmens, I t. (1896), str. 126; Bretholz, DSjiny

Moravy, t. I. (1896); Bachman, Geschichte Bohmens, I t. (Gotha, 1899), str. 76.

* Slov. staroitnosti II. 1, str. 204.

3 afafik, Slov. staro. II, str. 63, czyta Cjelihost; Wachowski, Sowiaszczy-
zna zachodnia (Warszawa, 1903), str. 16, przytacza obok (lalogosta Witoryza

(= *18apt,Ccog). Filewicz, HcTopia Apesne^ Pycn (Warszawa, 1896), str. 330, uw. i,

czyta Meomir (Muomir).
* U Safafika podug starego wydania tekstu Menandra (tame II, 63)

Kotragej.

5 Menandri Protectoris Fragmenta, cap. 6. (Historici graeci minores, Din-

dorf II. p. 5, 6).

Encyklopedya polska. IV, 2. 4
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pod r.- 822. Do Pannonii Awarowie dostali si prawdopodobnie, jak

sdzi afafik ^, z pónocnej czci obecnej Galicyi. By podobno po-

midzy Bugiem i Styrem osiedlony szczep sowiaski Duljebów

o którym zapisa ruski kronikarz 2, e dosta si do niewoli awar-

skiej. » Obrowie gwacili kobiety Duljebów. Gdy Obrzyn mia gdzie
wyjecha, nie kaza zaprzga konia lub wou, ale kaza zaprzdz
trzy lub cztery, albo i pi kobiet do wozu i cign Obrzyna; tak

ciemiyli Duljebów. Byli Obrowie wzrostem wielcy, a myl hardzi «.

Na drodze do Wgier spotkali si podobno Awarowie z Duljebami,

a jeden ich oddzia ujarzmi tych ostatnich, nie mamy wszake a-
dnych dowodów na to, eby i na inne plemiona ruskie rozcigao
si panowaniei Awarów. Ju Safafik * obali mniemanie Karamzina,

jakoby Antowie z nad Dniepru i Donu podlegali niewoli awarskiej.

Przeciwnie, Antowie w r. 602 byli sprzymierzecami Greków prze-

ciw Awarom. W takr sam sposób, jak Safafik, wyraa si i Hruszew-

kyj \ który zupenie inaczej, ni Peisker, pojmuje stosunek Awarów
i wogóle koczujcych hord turkotatarskich, do Sowian, w szczegól-

noci ruskich. » Wszelka polityka hord koczujcych, które przerzucay

si przez stepy poudniowo-rosyjskie, skierowana bya przeciw bogatym
krajom bizantyskim; tam koczownicy otrzymywali hojn zapat za

swe »przymierze «, stamtd zabierali bogat zdobycz podczas najazdów.

Stosunek ze Sowianami przynosi im daleko mniej korzyci, a wojna

z nimi poczona bya z wielkiemi trudnociami; umieli Sowianie

po mistrzowsku chowa si po wszelkiego rodzaju kryjówkach, jak

wiadcz o tem wiadomoci Bizantyczyków«.

Awarzy nie mogli ujarzmi nawet Sowian w Dacyi, obecnej

Rumunii. Z Menandra dowiadujemy si, e zaledwie Awarzy zabrali

posiadoci pannoskie, a ju da ich chagan, aby podda si mu
sowiaski ksi na ziemiach Dacyi, Daurentios (w drugiej formie—
Dauritas) ^ i paci danin. Daurentios i inni naczelnicy zuchwaych

1 Slov. starcz II, str. (i5.

2 Bielowski, Monumenta Pol. hist. I. (Lwów, 1864), str. 557. — Byo wyra-

one przypuszczenie, e ruski kronikarz niewaciwie odnosi do Duljebów ru-

skich to, co si tyczy czeskich Dudlebów. Hruszewkyj, Geschichte des ukraini-

schen (ruthenischen) Volkes I. (Lipsk, 1906), str. 186, uw. 3, wierzy wszake
•w opowiadania kronikarza.

3 Tame II, str. 66 i 67.

4 Tame I, str. 186.

5 afafik czyta (wedug paryskiego wydania) po sowiasku Lovreta (z Lau-

ritas, tame II, str. 66); Konst. Jireeek nazywa w Dej. naroda Bulh., str. 69 owego
ksicia — Dobrt, a tego imienia uywa te Wachowski, tame, str. 18. Drinow^

3ace.7ieHie óa.iK. no.7iyocTpoBa cm&BHHaymi (Moskwa, 1872) str. 105, daje form so-

wiaska — Dobrit.
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posów awarskich zabili, przez co cignli na siebie zemst chag-ana.

Sposobno do wykonania jej nadarzya si w 4-ym roku panowania

cesarza Konstantyna K W tym czasie Sowianie pustoszyli Tracy,

a poniewa Grecy musieli broni si i przeciw Persom, cesarz stara

si wic skoni Bajana, wadc Awarów, aby rozpocz wojn ze

Sowianami i tem ich zaprztn. Dopiero po dugich ukadach Awa-

rowie zdecydowali si wystpi przeciw Sowianom, a skonia ich

do tego gównie dza zemsty. Wpadli do Dacyi, przekroczywszy

przedtem Saw, przez Illiryk i Mezy 2. Lecz i ta wyprawa, poczona
z pustoszeniem kraju, nie pocigna za sob trwaych nastpstw.

Sowianie daccy przyrzekli Awarom danin, ale po ich odejciu nie

chcieli jej paci ^. Widzimy to z ukadów, prowadzonych w r. 580

pomidzy Awarami a Grekami, aby ci pozwohli Awarom wystawi

pod Syngidunum most na Dunaju, poniewa Awarowie chc podobno

wyruszy przeciw Sowianom (dackim), odmawiajcym pacenia da-

niny^. Jakkolwiek wiadomo o mocie moe by faszywa, gdy
zadaniem Awarów byo przerwa komunikacy pomidzy Grekami

a obleganem Syrmium, zdaje si jednakowo, e prawdziwym jest

szczegó o odmowie ze strony Sowian pacenia daniny.

Z pomidzy Sowian w najbliszych stosunkach z Awarami

znajdowali si Sowianie pannoscy i Sowecy. Ci wspólnie z nimi

czstokro pomagali Longobardom przeciwko wspólnemu wrogowi,

Bizantyczykom. Okoo r. 602 król Longobardów, Agilulf, zwróci

si do Awarów, by zawrze z nimi wieczn przyja ^ Okoo r. 601

posa awarskiemu chaganowi rzemielników, aby zbudowali dla

niego okrty ^, a znów chagan wyprawi na pomoc królowi longo-

bardzkiemu zastpy Sowian — prawdopodobnie Soweców — które

pomagay mu w r. 603 do ustalenia jego wadzy nad Kremon i in-

nemi miastami ^. Przymierze to pomidzy Sowianami, Awarami

a Longobardami widzimy zwaszcza w r. 602, kiedy zastpy wszyst-

kich tyeh trzech narodów napaday na bizantysk Istry, palc j
i upic 8. W niedugim czasie przesta wszake istnie wwieczny

1 Wedug tego opowiadania Kos, Gradivo za zgodovino Sloveneev v sre-

dnjem veku, I t. (Lubiana, 1903), str. 89, podaje rok 578, afafik za, tame II, str.

66, rok 581.

* Menandri Fragmenta, cap. 47 i 48.

» CTanojeBH, BnsaHTHJa h CpÓH, I t. (Nowy Sad, 1903), str. 172 i nast.

* Menandri Fragmenta, c. 63—66.

5 Pauli Diaconi, Historia Langob. IV, c. 24 (M. G. SS. rer. Lang., 125).

« Pauli Diaconi, Hist. Lang. IV, c. 20 (M. G. SS., 123).

' Pauli Diac, Hist. Lang. (M. G. SS., 125, 1261

8 Tame, IV. 24.

4*
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pokój (f, zawarty pomidzy Longobardami i Awarami. W r. 610 na-

padli Awarzy — bezwtpienia wspólnie ze Sowecami — na Fur-

ani i zniszczyli prawie cae wojsko wodza Gisulfa ^

Wedug mniemania Kosa ^, poddastwo Soweców wzgldem
Awarów nie byo zbyt cikie. Na wasn rk, bez awarskich do-

wódców i bez awarskiego dozoru napadli podobno kilkakro swoich

nieprzyjació, a dosy czsto dziaali tak, jak gdyby byli zupenie

niezalenymi, np. okoo r. 611 bez Awarów zwyciyli Garybalda,

syna bawarskiego ksicia Tassilona 2, i w tyme czasie, bez Awarów
take, napadli na Istry ^. Kos wskazuje i na to, e róda history-

czne — na które skada si waciwie tylko Pawe Diakon — tery-

toryum nad Saw, Draw, Mur i Socz nazywaj »Sclaborum pro-

vincia«, »Sclavorum regio«, a nie podaj, eby to by kraj Awarów.

(Toby, naturalnie, nie decydowao). — W przeciwiestwie do tego,

Czermak ^ mniema, e Sowecy (a take Chorwaci) we wszystkich

swych wojennych przedsiw^ziciach byli na usugach i dziaali na

korzy Awarów, lub za ich zacht.
Wiadomoci swe o stosunku Soweców do Awarów czerpiemy

najwicej z Pawa Diakona, pisarza VIII w., za którego potga Awa-
rów chyli si ju ku upadkowi. Dlatego nie dowiadujemy si od

niego o okruciestwach, których dopuszczali si Awarowie w pier-

wszych pocztkach, zaraz po zjawieniu si swem w Pannonii. Dla-

tego te Pawe Diakon nie wie nic o cikim ucisku Sowian, o któ-

rym podaje nam wiadomoci frankoski dziejopisarz z drugiej poowy
VII w., Fredegar Scholasticus, w dziele swem Historia Francorum.

Wedug niego »Hunnowie (Awarowie) ju oddawna uywali Wendów
jako befulków, tak e gdy Hunnowie przeciwko jakiemu narodowi

zbrojnie wyruszali, wtedy sami przed obozem stawali, a Wendowie
musieli za nich walczy. Jeeli zwyciyli ci ostatni, Hunnowie wy-

suwali si na czoo, aby odnie korzyci z cudzego zwycistwa; gdy

za Wendowie ulegali, wtedy otrzymawszy pomoc od Hunnów, zbie-

rali siy do nowego boju. Nazwani zostali przez Hunnów befulkami

poniewa cignli przed nimi i w szyku wstpowali w bój podwójny.

Co rok przychodzili Hunnowie do Sowian, aby u nich przezimowa;

» Tame, IV, 37.

* GradiYO za zgodovino Slovenoev v srednjem veku, I, str. XXXVII. W ksice
Kosa znajdujemy pikny wybór wycigów ze róde, tyczcych si przedewszyst-

kieni Soweców, ale po czci take wszystkich Sowian (w zakresie czasów

naj dawn i ej szych )

.

3 Pauli Diac. Hist. Lang., IV, c. 39.

* Pauli Diac. Hist. Lang, IV, c. 40.

5 lUustr. dzieje Polski, str. 180.
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tutaj za zabierali im ony i córki, oraz cigali z nich danin.

Wszake synowie Hunnów, zrodzeni z kobiet sowiaskich, nie chcieli

znosi w kocu tego ucisku, odmówili Hunnom posuszestwa i po-

czli si burzy« ^

Wiadomo ta wydaje si na pierwszy rzut oka zupenie jasn.

U Peiskera - jest to jedna z najwaniejszych wiadomoci ródowych,
na któr si powouje. Opowiadanie Fredegara o Sowianach odnosi

on tylko do Sowian czeskich, chocia na to niema adnych dowodów.
Sowo befulci bierze w tern znaczeniu, jak je rozumiai Fredegar. Dla

niego byo wszake to sowo niezrozumiaem, na co susznie zwróci

ju uwag Zeuss ^, po nim Sasinek *, a nastpnie Wachowskie Wia-

domem jest wogóle, jak Fredegar le zna jzyk aciski. Styl jego

jest najgorszy, jaki znamy; nic dziwnego wic, e nierozumia sowa
befulcus, które a do dzisiaj zachowao si w ywym jzyku woskim
w formie bifolco *. Sowo to jest modyfikacy klasycznego bubulcus,

i pierwotnie znaczyo wic wolarz, woopas, pastuch byda, pachoek;

póniej nabyo znaczenia rolnik, rataj, które to znaczenie w jzyku
woskim posiada do dzisiaj. Fredegar prawdopodobnie sysza: lub

czyta, e Awarowie uywaj Sowian jako pachoków (do swego
byda), i sysza równie, e korzystaj z ich pomocy wojennej. Te
dwie wiadomoci poczy razem i objani baamutnie. Jeli nawet

przypucimy, e Awarowie naduywali^suby wojskowej Sowian, to

jednake z trudnoci moglibymy objania rzecz w ten sposób, e
Awarowie zawsze i wszdzie z zaoonemi rkami spogldali bez-

czynnie, jak Sowianie walczyli za nich w pierwszych szeregach, i e
dopiero wtedy, gdy byo ju le, szli sami do boju. Stosunek obu

wojsk, sowiaskiego i awarskiego, by raczej ten, e Awarowie przy

wspólnych dziaaniach wojennych, jako koczujcy naród, posiadajcy

wyborne konie, tworzyli jazd, Sowianie za— wojsko piesze. Przy-

puszczamy, e tam, gdzie byo niedogodnie wystpowa do boju

jedzie, posyali w pierwszych szykach Sowian, jak to bywa naprz.

przy obleganiu miast, ale w otwartem polu, gdzie jazda bya o wiele

skuteczniejsz ni piechota, wtpimy, czy Sowianie walczyli w pier-

wszych szeregach.

1 Fredegarii Chronicon, lib. IV. cap. 4-8 (M. G. SS. rer. Merov. II, 144, 145).

2 Die alteren Beziehungen, str. 111 i 112.

' Die Deutschen und die Nachbarstamme, str. 736.

* lornandes a Slovane, sfr. 14.

5 Tame, str. 88, uw. 4 na str. 38. Wachowski odwouje si na Kórtinga,

Lateinisch-roinanicches Worterbuch, Paderborn, 1891.

« Nic. Tommaseo. Yocabolario delia lingua italiana (Milano, 1880), str. 154:

Bifolco, quegli che ara o lavora ii terreno co'buoi.
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Wspólne wystpienia wojenne Sowian z Awarami widzimy

zwaszcza na Bakanacti od roku 586— 7. Podaj nam o tem wiado-

moci Miclia Syryjski, Barhebraeus, Jan Efeski ^ i iistorycy bizan-

tyscy. Tutaj jednak pomagali Awarom tylko Sowianie naddunajscy,

plemiona chorwackie, serbskie i bugarskie (w póniejszem tego sowa
znaczeniu, nie za w znaczeniu Bugarów turkotatarskich, o których

nie mogo by wtedy jeszcze mowy). Inni Sowianie w bojach tych

nie bior udziau, a w r. 602 Antowie jako sprzymierzecy Rzymian
wystpuj przeciwko Sowianom naddunajskim, wspólnie z Awarami
rabujcymi Tracy ^.

Z namowy Awarów w r. 597 Sowianie oblegaj za panowania

Maurikiosa Solu. Miracula Sti. Demetrii, z których dowiadujemy si
wicej o tym przedmiocie, powiadaj mianowicie, e chagan awarski

powoa do siebie TrjV 57raaav xa)v l^-/.).aptvtoiv i)'prjax£tav xai ^TjpLwSr;

<fóXr3v, óróx£tVTO "^olc) abiSi £^voc aTcav, ale zdanie ostatnie nie moe by
w adnym razie brane dosownie, poniewa pod sowem ))Sklawini«

rozumie naley tylko Sowian poudniowych '^. Wiadomo Frede-

gara o wspólnem dziaaniu wojennem Awarów ze Sowianami po-

twierdza kronika Paschalna, która podaje ciekawe szczegóy o wspól-

nym napadzie Awarów i Sowian na Carogród w r. 626, o czem
mówi Theofan, Nicefor i inni. Wedug Drinowa i Stanojevia * cho-

dzio wtedy o wspóln akcy Awarów i wolnych Sowian. Drinow

umieszcza tych SowiePn na Bakanach nad morzem Czarnem, Stano-

jevi — w obecnej Rumunii. Stolic Bizancyum oblegano wtedy od

strony ldu i od morza. Do Sowian naleaa nietylko flota, zniszczona

przez Greków, ale i cz wojska ldowego, a mianowicie, pierwszy

oddzia lekkiej piechoty (bez przybic i pancerzy), oraz drugi — ciko
zbrojny ^. Z tej wiadomoci widzimy, e obowizki wojenne byy
dzielone pomidzy Awarami i Sowianami w ten sposób, jak mówi-

limy to powyej; Awarowie tworzyli jazd, Sowianie piechot.

Szturm z r. 626 Niederle ^ uwaa za ostatnie wtargnicie Awarów
do pastwa rzymskiego, gdy tymczasem Sowianie w dalszym cigu
wojuj z Bizantyczykami. Wprawdzie jeszcze raz póniej wystpuj
na Bakanach wspólnie z Aw^arami, ale wtedy gówna rola przypada

1 Niederle, Slov. staro. II 1,, str. 213 i nast.

" Niederle, Slov. staro. II 1., str. 214
» Miracula Sli Demetrii, lib. I. c. XHI (Acta Sanctorum, Octobris t. IV, p.

143; ed. 1866).

* /IJpHHOB-B, 3ace.ieHie, str. 123; CTanojeBHh, BHaaHTHJa h Cpón II. (Nowy Sad,

1906), str. 22.

* Niederle, tame, str. 231, uw. 1.

« Tame, str. 232.
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ju nie Awarom, lecz Sowianom, którzy przywoali tamtych na pomoc.

Chodzi znów o oblenie Solunia okoo r. 630 (623—641) \ o czem
wiadomo podaje nam druga legenda o w. Demetryuszu.

Przez krótki czas znajdowali si w zalenoci od Awarów i po-

morscy (dalmatyscy) Chorwaci, którzy wspólnie podobno z Awarami
zniszczyli Salon, Naron i Dubrownik. Moemy tak sdzi nietylko

na podstawie wiadomoci o wspólnem wystpowaniu Sowian i Awa-
rów na Bakanach w pocz. VII w,, ale i na zasadzie póniejszych

wiadomoci Konstantego Porfyrogennity (De admin. imperio), który

kwesty przedstawia w ten sposób, e Dalmacy opanowali najpierw

Awarowie, a po nich dopiero Sowianie. Zdaje si, e wiadomo
Konstantego nie jest dalek od prawdy. Wedug wszelkich danych,

Chorwaci dalmatyscy przez jaki czas uznawali nad sob zwierz-

chnictwo Awarów, i kiedy dopiero na tych ostatnich w VII stuleciu

zwaliy si klski (zaoenie pastwa przez Samona, klska pod Ca-

rogrodem w r. 626 i inne), wtedy wyswobodziy si plemiona chor-

wackie w Dalmacyi z pod ich jarzma ^.

Z poród Sowian pónocno-zachodnich znajdowali si pod wa-
dz Awarów tylko Czesi, tj. plemiona zamieszkae w Czechach i na

Morawach, i to jeszcze, jak si zdaje, nie wszystkie. Prawdopodobnie

na plemiona czeskie Awarowie rozcigali panowanie z Dolnej Austryi

przez Morawy, poniewa w tym kierunku nie napotykali przeszkód

naturalnych, jak np. od strony Witoradza lub od strony Lasu Pó-
nocnego (Nordwald), lecego pomidzy Austry Górn i Czechami.

Rzeka Lunica, jak ju jej nazwa wskazuje, rozlewaa si gdzie na

równinach pod Trzeboni, a nastpnie pod Weselem, gdzie jeszcze

dzisiaj okolica nazywa si Blata, i tamowaa przejcie w tamtych

stronach, pokrytych prócz tego nieprzebytymi lasami. Przy takich

okolicznociach mogli dostawa si Awarzy do ziem czeskich bardzo

rzadko, tem bardziej wic wtpi naley, czy wszystkie tamtejsze

plemiona uznaway ich zwierzchnictwo.

Nie mamy adnych podstaw do twierdzenia, by pastwo Awa-
rów sigao — chociaby tylko przez czas krótki — na pónoc od

1 Przytoczone lata podaje w przyblieniu Niederle, tame II, 1, str. 236.

Wedug niego chodzi tu o ostatnie boje sowiaskiej okupacyi na Bakanach
2 pierwszej po. VII stul. Dawniej powtórne oblenie Solunia odnoszono do r.

676—7, jak to jeszcze czyni np. Wachowski, tame, str. 59.

* Por. Oblak, Eine Bemerkung zur Sltesten sudslavischen Geschichte, Ar-

chiv fiir slav. Fhilol. XVIII (1896) str. 232. Zupenie sceptycznie zapatruje si na

wiadomo Konstantego Drinow, 3acejieHie, str. 124 i nast. Dalmacya tak jak

i inne kraje pówyspu Bakaskiego, bya podobno zabrana przez Sowian sto-

pniowo, a mianowicie ju przed Herakliosem (tame, str. 128).
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Czech, i zreszt nie jest to prawdopodobnem. Na wielk wiar nie

zasuguje równie to, co zanotowali pisarze bizantyscy o opowiada-

niach trzech Sowian, wzitych do niewoli w r. 591 przez Bizanty-

czyków za cesarza Maurikiosa. Chag-an awarski wysa podobno na

brzegi zachodniego (Batyckiego) morza posów do Sowian tamtej-

szych, aby wietnymi darami pozyska ich za sprzymierzeców.

Sowianie odrzucili t propozycy, a wanie ci trzej jecy mieli

oznajmi to chaganowi ^.

Panowanie Awarów nie rozcigao si na innych Sowian, prócz

na wyej wymienionych, nie rozcigao si mianowicie na Sowian
polskich, którzy wogóle adnym wpywom turkotatarskich plemion

najezdniczych nigdy nie podlegali, bdc osiedlonymi daleko poza

sfer tych wszystkich najazdów turkotatarskich.

Niewola Sowian u Awarów nie bya wic przedewszystkiem

ogóln, a nastpnie ograniczya si z czasem do znacznie mniejszego

jeszcze terytoryum, ni to, które pierwotnie obejmowaa. Czasy naj-

gorszej gospodarki awarskiej trway tylko okoo 60 lat. Bardzo wcze-

nie spado na Awarów killta klsk odrazu. Z zachodnich krajów

sowiaskich wypar ich Samo, zaoyciel pierwszego wikszego pa-
stwa sowiaskiego (623—658). W tyme czasie skoczyo si ich

panowanie nad plemionami chorwackiemi w Dalmacyi. Od r. 626,

w którym nadaremnie oblegali Carogród, zostay poza sfer ich na-

jazdów i Bakany. Wprawdzie jeszcze raz pomagali Sowianom przy

obleganiu Solunia, ale byo to po raz ostatni. Do tego przyczy si
jeszcze zamt wewntrz ich pastwa, który zapewne by gówn,
przyczyn upadku ich potgi ^. Jak to zwykle bywa z koczujcemi

plemionami, Awarowie przedstawiali pstr mieszanin rónorodnych

plemion. Wspólnie z nimi dziaao jedno z piciu plemion bugar-

skich, a w r. 631 jaki Bugar poway si o tron ubiega równo-

czenie z Awarem. Doszo pomidzy obiema stronami do bitwy,

w której zwyciy Awar. Pokonanego Bugara i z nim 9.000 jego

stronników z rodzinami, wygnano z Pannonii. Wypdzeni Bugarzy
prosili króla frankoskiego Dagoberta I, aby wyznaczy im siedziby

w swoim kraju, tymczasowo za pozostali w Bawaryi, ale z rozkazu

króla prawie wszystkich wkrótce wybito. Tylko 700 z wodzem Al-

1 Kos, Gradivo I, który na str. 129 i 130 cytuje róda, mówice o tym
przedmiocie, susznie wypowiada przypuszczenie, e schwytani trzej Sowianie

byli szpiegami, Ittórzy ratowali si kamstwem.
2 Stanojevi, HcTopnja cpncKora napora (Biaogród, 1908), str. 28, uwaa, e

pastwowa potga awarska upadaa wskutek feudalnego systemu, ale mniemanie

to z trudnoci uwaa monaby za trafne.
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ciokiem (Alzekiem) uszedszy mierci dostao si do Soweców,
g-dzie przyj ich tamtejszy ksi Waluk \ sprzymierzeniec Samona.

Sowecy byli ju wtedy od Awarów niezaleni, w przeciwnym

bowiem razie ich ksi nie odwayby si da przytuku wygnanym
przez Awarów Bugarom. Awarowie byli wtedy wtoczeni do Pan-

nonii, na której musieli poprzestawa, chocia czasami niepokoili je-

szcze ssiednie narody. Ich jarzmo od tego czasu odczuwali najwicej

tylko Sowianie naddunajscy, wród nich osiedleni. W pidziesit

lub szedziesit lat po rozpadniciu si pastwa Samona, Sowecy
znów stali si od nich zalenymi i wedug zdania Kosa 2, ta nowa

ich niewola trwaa okoo 55 lat (668— 723), gdy przed poow VIII

stul. spotykamy si znów ze soweskim ksiciem, imieniem Borut,

którego syn Gorazd zosta chrzecijaninem ^.

Moe zbyt dugo zatrzymalimy si nad Awarami, ale byo to

koniecznie potrzebnem, by wykaza, e niewola sowiaska u Awa-

rów nie bya tak ogóln, jak mogoby si to zdawa *. Nawet za

czasów najwikszego wzmoenia si potgi awarskiej nie podlegali

Awarom wszyscy Sowianie, a z pewnoci te i jarzmo awarskie

nie nad wszystkiemi plemionami sowiaskiemi ciyo jednakowo

silnie. Plemiona wicej oddalone nie mogy ucisku tego zbytnio

odczuwa.
wpywie, na Sowian innych ludów wschodnich pomówimy

tylko w krótkoci, poniewa by on nieznaczny. Jako ciemizcy So-

wian wystpuj dalej Madziarzy. Ibn Rusta przedstawia ich sto-

sunek do Sowian w ten sposób: »Madziarzy panuj nad wszystkimi

ssiednimi Sowianami, nakadaj na nich wielkie podatki w naturze,

a obchodz si z nimi jak z jecami.... Napadaj na Sowian, a schwy-

1 Fredegarii Chronicon, IV, c. 72. — Od Soweców wymieniona reszta

BuJgarów dostaa si do Wioch, gdzie zostaa przez króla longobardzkiego, Gri-

moalda, osiedlon w województwie benewenckiem. — Drinow, norjieA'B, str. 64,

oblicza tych Bugarów na zbyt wielk liczb 40—50.000 dusz.

2 Gradivo I. str. XXXVIII.
» Tame, str. XLIII.

* Tego zdania jest Drinow, SacejieHie óajiKaHCKaro no^yocTpoBa CjioBflna-

MH (Moskwa, 1872) str. 103 i nast. ; OujieBnn^, HcTopiw ;i,peBHeH Pycn, I (War-

szawa, 1896) str. 327; dalej Czermak, tame, str. 181. Wedug niego panowanie

Awarów poza granicami Pannonii nie byo tak silne, jednakowe i uciliwe dla

Sowian, aby zbyt ograniczao ich swobod. Sowianie czasem sami skierowywali

si przeciw swym byym wadcom i pozbawiali ich wadzy, mogli wic przy

sprzyjajcych warunkach systematycznie pracowa nad organizacy sw na nie-

dawno zajtem terytoryum. — Duo pisze o stosunku Sowian do Awarów Sta-

nojevi we wzmiankowanem dziele swem BnaaHTnja h Cpón (w wielu miejscach

tego dziea). — Zob. równie: Niederle, Pnsp6vky k poatkfim esk;^ch dSjin. (es.

as. Hist. XV, r. 1909, str. 345 i nast).
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tanych jeców odprowadzaj brzegiem morskim do przystani rzym-

skiej, która nazywa si Karch (Karcinitis)... Jak tylko przybywaj Ma-

dziarzy ze swymi jecami do Karchu, Grecy wychodz na ich spo-

tkanie. Madziarzy porozumiewaj si z nimi, daj im swych jeców,
a wzamian dostaj tkaniny zote, pstre kobierce weniane i inne to-

wary greckie « ^.

W niewiele odmienny sposób wyraa si o stosunku Madziarów

do Sowian Gardizi.

Wiadomo, podana przez Ibn-Rust, jest bardzo wan. Madzia-

rowie przedstawiaj si tu, jako naród najezdniczy, uciskajcy Sowian,

mianowicie tych, którzy z nimi ssiadowali. Chodzi o to, którzy to

s Sowianie. Jak wiadomo, pierwotn ojczyzn Madziarów w Euro-

pie byo Podurale. Polityczn pobudk ich wywdrowania stamtd
wedug wgierskich uczonych by upadek pastwa Chazarów. Pauler

sdzi, e Madziarzy zajmowali ju okoo r. 830 kraj, przez Konstan-

tego Porfyrogennit nazwany Lebedias (pomidzy dolnym Donem
a Dnieprem). Wedug wymienionego autora greckiego Madziarzy

zostali wyrugowani z tych siedzib przez Pieczyngów, pokrewnego,

a jednak nieprzyjaznego im plemienia, które stale na nich napadao.

Cz wyrugowanych Madziarów wywdrowaa ku wschodowi, do

Persyi, druga za cz skierowaa si ku zachodowi i osiedlia si
w kraju Atelkuzu (Atelkoz, EtelkOz := Midzyrzecze), gdzie pomidzy
Dnieprem, Czarnem morzem. Seretem i Karpatami, wic w obecnej

poudniowej Rosyi, Bessarabii i Multanach, gdzie przedtem przeby-

wali Tywercy i Uliczy ^ szczepy Sowian ruskich. W Atelkózie po-

zostali Madziarzy przez czas krótki. Wedug wgierskich uczonych

przybyli tam dopiero okoo r. 889, a niezadugo potem byli ju na

Wgrzech ^.

Wzmiankowalimy ju powyej, e Ibn Rusta i Gardizi opieraj

si na Daihanim, pisarzu z pocztku X stul. Wiadomoci ich o Ma-

dziarach mog wic dotyczy równie pocztków X stul. lub te
doby nieco wczeniejszej. Jeeli te wiadomoci sigaj czasów z przed

r. 889, to wtedy Madziarzy koczowali jeszcze pomidzy Donem
a Dnieprem *. W kadym razie znajdowali si wtedy ju nad morzem

1 Zbo^coh-b, tame, str. 27 i 121. Porówn. madziarski przekad hr. Kuuna
w zbiorze A magyar honfoglalas kiitfoi (Bpeszt, 1900).

- O rónych nazwach Uliczów (y..iyTHHH, y.7iH4ii, y^^iHn, yr.an^m itd.), por.

^^HJieBHi-B HcTopiH /i,peBHeH PycH, str. 293 i nast.

* Timon Akos, Magyar alkotmany-es jogtortenet (H wyd. Budapeszt, 1906),

str. 31 i nast.

* Ibn Rusta opowiada niejasno, e Madziarzy przebywaj pomidzy dwoma
rzekami, pyncemi do morza Czarnego, z których jedna jest wiksza, ni Deihn.
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Czarnem, a stykajcy si z nimi Sowianie nie mogli by inni, jak

ruscy i daccy. Najazdy wic Madziarów na ziemie sowiaskie tery-

toryalnie byy wielce ograniczone; cierpieli od nich nawet nie wszyscy

Sowianie ruscy, lecz tylko cz ich, z któr Madziarzy ssiadowali;

nie mogy te trwa duej jak okoo lat szedziesiciu.

Mniej jeszcze mona mówi o niewoli ogólnej Sowian, gdy

Madziarzy zajli teraniejsze Wgry. Wtedy w ich niewoli byli tylko

Sowianie wgierscy, i znów tylko przez czas krótki. Jak tylko Ma-

dziarzy przyjli chrzecijastwo, zaczli przystosowywa si do po-

zostaych narodów europejskich, a mianowicie do Sowian. Jak wia-

domo, od Sowian przejli bardzo wiele. wiadczy o tem przede-

wszystkiem jzyk madziarski, który zapoyczy wiele wyrazów so-

wiaskich ^, a te wpywy sowiaskie na Madziarów nie rozpoczynaj

si dopiero na Wgrzech, lecz ju w ich posiadociach czarnomor-

skich. Dowodem tego jest wyraz wojewoda {^oi^oboc), jak nazywani

byli po sowiasku wedug Konstantego Porfyrogennity wodzowie

madziarscy ju w kraju Lebedias. Jeeli wtedy Madziarzy nazwali

w ten sposób swych ksit, musiay przedtem szczepy sowiaskie

poudniowej Rosyi by lepiej od nich zorganizowane w pastwo,

a przeto nie mogy pozostawa u nich w niewoli.

Madziarów cisnli ku zachodowi, jak ju powiedziano, Pieczyn-
gowie, inne plemi turskie, zw. przez Greków 7T;aTCcva%xa:, w ac.

kronikach Pizenaci, Pincenarii, w wgierskiej acinie Bessi i Bisseni

(mad' BesenyOk), po arabsku Badnak. W dziejach ruskich i bugar-

skich Sowian poczli odgrywa rol bardzo póno, bo dopiero od

schyku IX stul., gdy zajli siedziby Madziarów, wyrugowanych na

Wgry. Z opowieci Masudiego o walkach poczonych plemion tur-

skich, Jadniów, Bedgardów, Bednaków (Pieczyngów) i Nokerde-

hów, z Bizantyczykami w pierwszej po. X stul. (okoo r. 943) do-

wiadujemy si, e dowódca Pieczyngów zwyciy Bizantyczyków

dziki znamienitej swej taktyce, z czego wynika, e Pieczyngowie

znali si ju dobrze na sztuce wojennej. Masudi przedstawia ich ró-

wnie jako najdzielniejsze i najwaleczniejsze plemi turskie. Al Bekri

powiada o nich, e s bogaci i e maj duo byda, zwaszcza roga-

tego. Idrisi zanotowa o nich, e ustawicznie wiod wojny z Rusami

* Z literatury, traktujcej ow kwesty, nadmieniamy zwaszcza bardzo

gruntown prac Melicha, Szlav j6vevónyszavaink (Budapeszt, 1903 i 1905). Por.

czeskie sprawozdanie Kadleca, O poatku kulturnich vliv& slovanskych na Ma-

d'ary (Osveta, 1908, zesz. U). Zob. równie nowsz prac Melicha, Szlav jóveveny-

8zavaink eredeterol (odbitlta z Nyelvudomanyi Kozlemnyek, t. XXXIX, Buda-

peszt, 1909).
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i mieszkacami pastwa bizantyskiego ^ Zgadza si z tem i wia-

domo pierwotnej kroniki ruskiej, a take wiadectwo Konstantego

Porfyrogennity (De admin. imp., kap. 2). Z Rusami zetknli si
Pieczyngowie po raz pierwszy dopiero w r. 915. Przez Igora byli

najci w r. 944 przeciwko Grekom, a nowy ich najazd zanotowano

pod r. 968. W r. 972 ksi Pieczyngów, Kurja, napad u porohów

Dnieprowych na ksicia wiatosawa, powracajcego z wyprawy prze-

ciwko Bizantyczykom i zabi go ^. Na opowiadanie Konstantego

odwouje si Peisker i cytuje: Pieczyngowie ssiaduj z Rusami

i czsto, o ile nie yj z nimi w zgodzie, pustosz Ru. Rusowie

staraj si y z Pieczyngami w zgodzie; albowiem kupuj od nich

bydo, konie i owce, i tak yj atwiej i wygodniej, poniewa u nich

adne z tych zwierzt nie daje si widzie.

Wiadomo Konstantego o bydle Peisker bierze dosownie. Do
Wargorusów nie mona wedug niego wiadomoci tej odnosi, po-

niewa wiadomem jest, e germascy SUandynawczycy hodowali

bydo w wielkiej iloci. Chodzi tutaj tylko o Sowian, a wic inaczej

wiadomo ta objanian by nie moe jak tylko, e F^ieczyngowie

swymi napadami rabunkowymi uniemoliwiali chów byda ^ Zwrómy
wic uwag na wiadomoci o chowie byda przez Sowian, podawane
przez innych autorów. Maurikios w swym Strategikonie (XI. 5) po-

wiada, e Sowianie posiadaj mnogo byda wszelkiego rodzaju *.

Prokopios ° opowiada, e Sowianie skadaj byki w ofierze swemu
bogu. Ibn Rusta, który opisuje tyche Sowian ruskich, co i Kon-

stanty (mówi o ich stoecznem miecie Kijowie), wyranie wzmian-

kuje o tem, e Sowianie zajmuj si hodowl wi i owiec ^; tylko

byda maj podobno mao, a konie wierzchowe — tylko ksita ^.

Al Bekri wedug Ibrahima ibn Jakuba powiada, e w ziemi Nakona
(w Meklenburgii, kraju Obodrytów) znajduje si tyle koni, i je stam-

td sprzedaj za granic ^, w Pradze za wyrabiaj si »sioda,

wdzida (i tarcze), w tych krajach uywanecc Za chustki, zamiast

za pienidze, mona podobno kupi w Czechach midzy innemi

i konie ^ Druyna wojskowa ksicia polskiego, Mieszka, dostaje od

* Xbojibcoh'b, tame, str. 46—51. Por. madz. przekad hr. Kuuna (A magyar
honfoglalas kutfoi).

» Bielowski, Monum. Pol. hist. I., str. 584, 587, 607 i nast., 616.

3 Peisker, tame, str. 4, 5.

* TueoTT] bk auTotg n^^^doc &Xóy(i)v 7iav'CGicov.

5 De bello Goth., III, 14.

« Xbojibcoh'b, tame, str. 29.

' Kso.ntBcoHt, tame, str. 31,

8 BecT6epr', tame, str. 142.

* BecTÓepr-B, tame, str. 144.
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swet^o wadcy konie i. Sowianie, któryci kraje s ze wszystkich

najurodzajniejsze i najbogatsze, wedug Al Bekriego gorliwie zajmuj

si rolnictwem ^. Lubi jada miso woowe ^. Ciekawa jest równie

wiadomo ruskiego kronikarza, zanotowana pod r. 969, e do Bu-

garyi sprowadzano z Czech (i Wgier) konie ^.

Gdy porównamy te wiadectwa z wiadomoci Konstantego

Porfyrogennity, to zauwaymy, e twierdzenie Konstantego jest nieco

przesadzone.

Równie o Pieczyngach nie mona tedy twierdzi, aby unie-

moliwiali Sowianom chów byda. Stosunki ich ze Sowianami roz-

poczy si zbyt póno, gdy Sowiaszczyzna ju si dzielia na po-

szczególne pastwa, cile zlokalizowane. Tylko maa cz ruskich

Sowian wesza w stosunki z tern najezdniczem plemieniem turko-

tatarskiem, a podobnie i stosunki ich ze Sowianami bugarskimi nie

byy dla tych ostatnich niebezpieczne. Na Bakan poczli si Pie-

czyngowie posuwa dopiero w stul. XI. ^.

Lokalne znaczenie z poród narodów turkotatarskich maj dalej

Kum ani, zwani na Rusi Poowcami (Pawcami). Ukazywali si ró-

wnie pod mianem Uzów i Oguzów. Poniewa zajmowali terytoryum

dopiero przez Pieczyngów porzucone, w dziejach Rusi poczli wic

odgrywa rol dopiero od drugiej poowy XI stul. Dlatego nie moe
by mowy o tem, aby wród plemion turkotatarskich posiadali ja-

kiekolwiek znaczenie, o ile chodzi o wpyw na Sowian «.

Pozostaje jeszcze pomówi nieco o Chazarach, wystpujcych

w ruskiej kronice pod mianem Kozarów. Jest to najstarszy naród

turkotatarski, który zajmowa znaczn cz obecnej Rosyi poudnio-

wej, naleao wic o nim mówi przed wszystkimi innymi narodami

turkotatarskimi. Wszake pozostawilimy ich na koniec, poniewa

€hazarzy nie opuszczali nigdy terytoryum poudniowo-rosyjskiego

i poniewa podobnie jak Bugarzy naleeli do najkulturalniejszych

Azyatów w Europie tak, e nie mogli oddziaywa na Sowian —
naturalnie tylko ruskich — tak zgubnie, jak monaby przypuszcza.

Zaoyli oni ju w drugim wieku po Chr. wasne swe pastwo po-

midzy Wog a Donem, które po rónych kolejach losu przetrwao

1 Tame, str. 145.

« Tame, str. 149.

» Tame, str. 149.

* Bielowski, Monum. Pol. hist. I., str. 609.

5 O Pieczyngach na Bakanach pisze Blagojew, HcTopiia na crapoTo óji-hr&p-

CKo AT-pJK. npaso, I, str. 101. Zupenie wyniszczeni zostali tamtejsi Pieczyngowie

w r. 1123 przez cesarza Jana Komnena.
« O Kumanach na Bakanach zob. : Bagojew, tame, str. 102 i 103. Bob-

<5zew, HcTopHH Ha cTapo6'.nrapeKOTO npaBO (Sofia, 1910), str. 274.
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a do r. 1016. Za Atyli podlegali Hunnom. Po jego mierci szczepy

awarskie wywdroway z ich kraju do Europy. W drugiej po. IX.

stul. pastwo chazarskie zaczyna ju upada. Pisarze muzumascy,
którzy podaj nam o Chazarach dosy szczegóowe wiadomoci,

przedstawiaj naród ten jako dosy kulturalny. W stoecznem ich

miecie Itylu nad Wog (zwan równie Ityl) mieszkali muzumanie,
chrzecijanie, ydzi i poganie. Wadcy Chazarów (chani) wyznawali

od IX stul. wiar ydowsk. Wedug Masudiego, pomidzy poganami,

mieszkajcymi w pastwie chazarskiem, znajdowali si Rusowie i So-

wianie. Przyboczna stra chana skadaa si z muzuman. Jak wi-

dzimy, w pastwie chazarskiem panowaa wielka tolerancya religijna,

która sama wiadczy o wysokim kulturalnym poziomie narodu.

W Itylu w idealny sposób sprawowano sdy, w których uczestni-

czyo siedmiu sdziów: dwaj muzumanie, dwaj Chazarzy (wedug
tory), inni dwaj chrzecijanie i jeden Sowianin. Rusowie i Sowianie

mogli wstpowa do wojska i na sub do chana. Ludno trudnia

si gównie handlem ^.

Wedug pierwotnej kroniki ruskiej Chazarzy pobierali daniny

od niektórych plemion ruskich, jak od Polan, Siewierzan, Wtyczów
(Wiaticzów) i Radzimiczów % niema jednak wskazówek na to, eby
ich uciskali. Przeciwnie, zdaje si, e w pastwie chazarskiem mie-

szkao bardzo wielu Sowian, którzy wcale nie byli uciskani. Filewicz

wygasza zdanie, e siedziby sowiaskie sigay a da samego mo-

rza Czarnego, a stepy poudniowo-rosyjskie miay podobno kiedy
zupenie inny charakter ni obecnie: pokryway je gste lasy, które

póniej dopiero wyginy; dlatego te w dawniejszych czasach teren

odpowiedni dla plemion turkotatarskich by znacznie zwony ^.

Zebrawszy wszystko, co wiemy o wpywie turkotatarskich ple-

mion na Sowian, dochodzimy do wniosku, e w tym czasie, kiedy

Sowianie zajmowali jeszcze wspólne siedziby, nie podlegali w cao-

ci panowaniu adnego plemienia turkotatarskiego. Po rozejciu si
Sowian poszczególne plemiona sowiaskie znajdoway si jedno po

drugiem w zalenoci od kilku rónego charakteru plemion turkota-

tarskich, ale nawet Awarowie, którzy z pomidzy tych plemion pa-

nowali nad najwiksz liczb Sowian i duej od innych narodów

wschodnich, nie byli tak surowymi panami i ciemizcami, jak sobie

to wyobraa Peisker. Jeeli podczas zwierzchnictwa awarskiego mo-

ga wytworzy si u poszczególnych plemion sowiaskich wadza

1 ^[asudi, zob. przekad hr. Kuuna w zbiorze A magyar honfoglalds kiit-'

foi, str. 253 i nast.

2 Bielowski, Monum. Pol. hist. I, str. 561, 564, 568, 607.

* c^H.ieBHHt, HcTopiH ^peBHeS Pycn, I (1896), str. 314.
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ksica, nie mona mówi o ujarzmieniu, którego radby dowie
1 'eisker.

Nie jest przeto adn miar uzasadnionem twierdzenie, jakoby

Sowianie wskutek odwiecznego ujarzmienia posiadali tak mao zmy-

su politycznego, e umieli y tylko pod* obcem jarzmem lub gin
w anarchii.

Zawizki jakiego ycia pastwowego, chocia dosy pierwo-

tnego, znajdujemy u Sowian ju w czasach przedhistorycznych, tj.

przed VI stul., kiedy Sowianie po raz pierwszy wystpuj na scen
historyi powszechnej. Zdanie to opieramy nie tylko na dowodach,

wzitych z zakresu archeologii i lingwistyki, ale — posugujc si
wstecznem wnioskowaniem — take i na faktach z czasów history-

cznych. W VI stul. historya zastaje Sowian, jako ogó licznych ple-

mion, czciowo poszukujcych jeszcze nowych siedzib. róda histo-

ryczne wyranie wzmiankuj o plemionach chorwackich, serbskich

i bugarskich (w póniejszem tego sowa znaczeniu), a take o Sowe-
cach. Nazwy poszczególnych plemion dugi czas nie s jeszcze wy-

mieniane, ale ju Jordanis rozrónia w po. VI stul. przynajmniej

trzy gazie Sowian: Wendów, ))Sowian« i Antów, a take Proko-

pios zna rónic pomidzy ))Sowianami« i Antami. Po niejakim cza-

sie pojawiaj si ju i nazwy poszczególnych plemion sowiaskich.

W ródach niemieckiego pochodzenia wyliczane s zwaszcza ple-

miona Sowian poabskich. Dalej nazwy wielu plemion sowiaskich
podaje Descriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam

Danubii, czyli t. zw. Geograf bawarski (z drugiej po. IX stul.), a na-

turalnie i róda póniejsze, zwaszcza sowiaskie (midzy niemi,

mianowicie, pierwotna kronika ruska).

Plemienna organizacya istniaa u Sowian ju przed ich rozej-

ciem si z pierwotnej ojczyzny gdzie w Przedkarpaciu. Nie mona
nawet przypuszcza, eby stamtd wybierali si w drog do nowych
siedzib bez naleytej organizacyi wojskowej. Kraje nowo zabrane

mogli obroni tylko si, tylko walczc z dotychczasowymi ich po-

siadaczami. Równie i drog do nowych siedlisk musieli torowa
sobie tylko przemoc. Wikszej siy wojennej nie mogy wszake
przedstawia cilejsze zwizki pokrewne, rodziny^ ani ich skupienia,

rody, lecz rozleglejsze organizacye, plemiona, w których poczucie

wspólnego pochodzenia gino. Zdaje si, e przy poszukiwaniu no-

wych siedzib czyo si wreszcie i kilka plemion razem, wytwarza-

jc ju w ten sposób wiksze federacye. Plemienne organizmy mu-

siay wytworzy si ju w praojczynie sowiaskiej. wiadcz o tem
rónice dyalektyczne, które zachoway si w jzykach sowiaskich
od najdawniejszych czasów historycznych a do dzisiaj. Plemiona



64 rOC/.TKl KUl/riIRV SOWIASKIKJ

zapewne nie róniy si tylko jzykiem, ale wedug wszelkich danych

take kultem religijnym, jak to widzimy jeszcze w czasach póniej-

szych u Weletów czyli Lutyców, a niektóre plemiona — i trybem

ycia i obyczajami. Plemiona wspólnie ssiadujce posiaday mniej

odrbnych cech, tworzyy .wic grupy, z których przy pomylnych
warunkach móg si wytworzy i wytwarza si osobny naród. Stao

si to dopiero w póniejszych siedzibach historycznych, kiedy ple-

miona pokrewne skupiay si w jednem pastwie. Wkrótce po ro-

zejciu si Sowian ze wspólnych siedzib spotykamy si ju z trzema

gaziami Sowian: Wendami, Sowianami i Antami. Wendowie byli

to Sowianie pónocno-zachodni, Sowianie za — plemiona poudnio-

wo-sowiaskie, a Antowie — Sowianie ruscy. Wymienione trzy ga-

zie Sowian rozdzieliy si nastpnie w nowych siedzibach na po-

szczególne narody sowiaskie.

Równie archeologia sowiaska prowadzi do takiche wyników.

Dotychczas wprawdzie nie postpia jeszcze na tyle, aby moga ka-

tegorycznie odpowiedzie na wiele pyta, wanych dla historyka-

prawnika, ale pod niektórymi wzgldami dopenia nam obrazu, jaki

moemy sobie zestawi ze róde historycznych. T. zw. kultura gro-

dziskowa, która bezspornie bya dzieem Sowian, pozostawia nam
w swoich zabytkach, grodziszczach, tyle wymownego materyau, e
ycie plemienne Sowian wspaniale zostaje nim owietlone.

Kultura grodziskowa, uprawiana przez Sowian w czasach po-

midzy VI (w niektórych miejscach ju V) a X stul. po Chr., wiadczy

o tem, e Sowianie najpóniej ju w VI stul. zajli stae siedziby.

Dowiadujemy si o tem zreszt ju z Germanii Tacyta (kap. 46),

w której Sowianie przedstawieni s wprawdzie jako lud, przenoszcy

si z miejsca na miejsce lasami, cigncymi si od Peucinów (Ba-

starnów) do Finnów, i yjcy z upiestwa, pomimo to jednak jest

trwale osiadym. Stawia domy, nie yjc, jak Sarmaci, na wozach

i na koniach, przeto te Sowianie ze wzgldu na tryb ycia zaliczaj

si raczej do Germanów. Zdawaaby si przeczy temu wiadomo
Prokopiosa z VI stul., wedug której Sowianie mieszkaj w ndznych
chaupach, rozproszeni, a czsto mieniaj swoje siedziby. Prokopios

nie zna wszake wszystkich Sowian, lecz tylko te plemiona, z któ-

rymi stykali si Bizantyczycy, a byy to wogóle te plemiona, które

na Bakanach poszukiway dopiero siedzib ^ Wszyscy pozostali So-

wianie byli dawno ju ludem osiadym i trudnili si pasterstwem

lub rolnictwem, zajmujc si te obok tego myliwstwem i rybo-

* Trafnie zwraca na to uwag Wachowski, tame, str. I — Wedug Sta-

nojevia, HcTopaja cpncKora Hapo;i;a (Biaogród, 1908), str. 26, zacza si sowia-
ska kolonizacya na Bal^anach dopiero w VII stul., z czem trudno si zgodzi.
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)wstwem. O wszystkiem tern wiadczy przedewszystkiem lingwi-

styka, która wskazuje, e ju w prasowiaskim jzyku znajdoway

si nazwy poszczególnycli zwierzt domowycli, jak równie poj
z gospodarstwa rolnego ^ Powyej wskazalimy te na wiadomoci

ródowe, wedug których Sowianie hodowali róne rodzaje byda.

róda historyczne wspominaj i o rolnictwie Sowian. Np. Maurikios

w swym Strategikonie powiada, e Sowianie siali gównie yto,

proso, i pody rolne gromadzili w kopy (stogi) ^. O sianiu prosa wspo-

mina i Taktyka Lwa Mdrego ^ a take Ibn Rusta * i Al Bekri, od

którego dowiadujemy si, e Sowianie wogóle zajmowali si gorli-

wie rolnictwem ^

Aczkolwiek wiadomoci obcych pisarzy o Sowianach po wi-
kszej czci zgadzaj si z sob, to jednak nie mona dosownie bra
zdania Maurikiosa, jakoby wszystkie plemiona sowiaskie yy je-

dnakowym trybem i posiaday jednakowe obyczaje, albowiem jest

niewtpliwem, e ci Sowianie, którzy dostali si do morza, jak ba-

tyccy, lub yli w ssiedztwie z narodami obcymi, wczenie poczli

si róni trybem ycia od innych plemion sowiaskich. Zaleao
równie wiele od terytoryum, na jakiem poszczególne plemiona so-

wiaskie byy osiedlone. Wielki wpyw na sposób ycia miay równie
wdrówki do nowych siedzib. Ci Sowianie, którzy dopiero po du-

gich walkach zajmowali nowe siedziby, organizowali si lepiej i pr-

dzej, ni ci, którzy swoich siedzib nie zmieniali lub pokojowo je

zajmowali.

Rónice pod tym wzgldem pomidzy plemionami sowiaskiemi

pojawiy si ju w VI stul, do którego sigaj pierwsze nasze wia-

domoci o ich pastwowej organizacyi. Prokopios i Maurikios jako

osobliwo zauwayli, e nad Sowianami nie dziery wadzy jeden

panujcy (odnone cytaty zob. powyej). Pierwszy nazywa to demd-

kracy, drugi anarchi, co rozumie naley tak, e u niektórych ple-

mion sprawy pastwowe zaatwiane byy na jakich sejmach, gdy

za u innych wytworzya si ju wadza drobnych, pomidzy
sob kóccych si ksit. Pierwsz form uwaamy za sowiask,
gdy druga wytworzya si zapewne pod obcym wpywem, na co ju

* Krek, Einleitung in die slav. Literaturgeschichte; Bj^ijhjiobhh-b, llepsoÓMT-

Hue CjiasaHe Bt hx'b aatiK-fe, ÓwTi h noHflTiax'B no flaHHKiM'B .TieKCHKajiHuiyf (KieBi.,

1878—1882).

2 Strategicon, XI. 5.

' Tactica sive de Ile militari Liber, cap. XVIII, 1. 106 (afafik, tame, II,

sir. 700).

* Kbojicohi., tame, str. 30.

* BecTÓepn., tame, str. 149.

Encyklopedya polska IV. 2. 5
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wskazuje nazwa pierwszych sowiaskich monarchów, »ksi«. Za-

sada monarchiczna przyja si u plemion kulturalnie posunitych

naprzód, na które oddziayway obce wpywy. Lecz nawet tam ksi
nie mia wadzy absolutnej, ale ograniczon przez zgromadzenie

zwierzchników niszych zwizków, lub te przez wiec (sejm) jaki.

Jak si tworzyy drobne pastwowe organizmy sowiaskie,

o tem nie posiadamy cisych wiadomoci, ale na podstawie wste-

cznego wnioskowania ze stosunków, znanych z X i XI stul., moemy
nakreli przynajmniej prawdopodobny obraz rozwoju ycia polity-

cznego u plemion sowiaskich przed X stul.

W X i XI wieku kraje sowiaskie skadaj si z mniejszych

obwodów administracyjnych, które zwyklimy ogólnie nazywa upami,
aczkolwiek wyrazu tego wszdzie, np. w Rosyi nie uywano. Zupy ska-

day si z wielu osad wiejskich i najmniej z jednego grodu, jako rodo-

wiska politycznego ycia zupnego. Z pewnych wzgldów czono po

kilka wsi — przynajmniej u niektórych Sowian — w now jednostk

administracyjn. Jest to polskie opole, ruska BepBb, Bapa, nepenapa ^,

serbska oKOJiHHa, czeska osada.

Poniewa zwizki polityczne byy na caym wiecie poprzedzane

przez zwizki rodowe (oparte na pokrewiestwie), musiay si wic
i wyej przytoczone zwizki terytoryalne wytworzy z analogicznych

grup na pokrewiestwie si opierajcych. Gmach ycia pastwowego
musia by wznoszony, naturalnie, od dou. Podstaw wszelkiej or-

ganizacyi pastwowej sta si ród, skupienie osób, oparte na pokre-

wiestwie, które to skupienia osiedlay si pospou bd w jednej

lub w kilku wsiach (obszerniej zob. o tem niej: O prawie prywatnem
zachodnich Sowian przed wiekiem X). O rodzie sowiaskim mona
powiedzie to samo, co laówi Amira ^ o zwizku krewnych (Sippen-

genossen) u Germanów. Czonkowie rodu byli obowizani pomaga
sobie we wszystkich potrzebach yciowych, a tembardziej powstrzy-

mywa si od wszelkich wzgldem siebie czynów nieprzyjaznych.

Dlatego nazywali si »przyj acióm i« (przyjanie yczcymi sobie).

Ród wskutek tego by najstarszym zwizkiem pokojowym (ein

Friedensverband) i utrzyma si jako taki nawet wtedy, gdy si wy-

tworzy zwizek narodowy (ein Volksverband). Jako zwizek
obronny (Schutzverband), ród by przedewszystkiem zwizkiem
wojennym (ein kriegerischer Yerband). Czonkowie rodu wspólnie

znosz faid (die Fehde). Dlatego te ród by oddziaem starogerma-

* O terminie wara, perewara porów. Samokwasow, ApsHBHUH MaTepiaji-B.

HoBooTKpuTwe ;i;oKyMeHTu noM-fecTHOBOT^^HHHus^B yHpeat;i;eHiii Mock. apcTBa, t. II.

(Moskwa, 1909), str. 26-28.

* Grundriss des germanischen Rechts (2 wyd., Strassburg, 1901), str. 106—108.
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sRiego wojska. Jeeli którego z czonków rodu zabito, obowizkiem
wtedy byo najbliszego krewnego mci si na zabójcy, a pozostali

czonkowie rodu musieli mu w tem pomaga. Dlatego te wedug
dawnego prawa gówszczyzna (das Wergeld) bya przez cay ród pacona,

ewentualnie pobierana, przy podziale za na poszczególnych czon-

ków rodu kierowano si stopniem pokrewiestwa. Na rodowym
zwizku opierao si prawo i obowizek opieki, dalej majtkowe
wspólnoty pewnego rodzaju (majtek gminny we wsiach), a take

prawo spadkowe.
Na czele kadego rodu sta naczelnik, który wspólnie z przed-

stawicielami rodzin (z reguy z ojcami, ale u rodzin zadrunych i z in-

nymi zwierzchnikami) rzdy sprawowa i sdzi na terytoryum rodo-

wem. Rozumie si, e by i wodzem wojskowego zastpu wspóro-

dowców. Jak si naczelnik taki nazywa, tego nie wiemy. Zdaje si,

e nosi miano .starosty lub starszyny, u niektórych za So-
wian — upana. Wszystkie te sowa s synonimami, jak wskazuj
na to póniejsze róda z terytoryum Sorbów poabskich \ W doku-

mencie z r. 1181, wydanym przez Ottona, margrabiego miszeskiego,

i Dytrycha, hrabiego marchii wschodniej, na korzy klasztoru w.
Piotra na Lautenburgu pod Hall, podawani s »seniores villarum,

quos lingua sua supanos vocant«. Take u Sowian styryjskich

wiejscy naczelnicy nazywali si upanami ^. Wogóle wyraz upan
w tem ograniczonem znaczeniu by zapewne uywany tylko zrzadka.

Zwizki rodowe, jako zwizki terytoryalne, czyy si w wiksze
terytorya. Wskutek stosunków ssiedzkich nastrcza si poszczegól-

nym rodom szereg wspólnych spraw rolniczych, administracyjnych,

sdowych, a naturalnie, przedewszystkiem wojskowych. Poszczególne

rody musiay czy si dla obrony przeciwko wspólnemu wrogowi,

* Schulze, Die Kolonisierung und Germanisierung der Gebiete zwischen

Saale und Elb (Preisschriften der Jablonowski'schen Gesellschaft, XXXIII, Lipsk,

1896), str. 98 i nast.; Knothe, Die verschiedenen Klassen slavischer Horiger in

den wettinischen Landen wahrend der Zeit vom 11. bis I Jahrh. (Neues Archiv

fiir sachs. Gesch., IV t., Drezno, 1883), str. 3 i nast. — upy w specyalnem

znaczeniu, jako okrgi podatkowe i sdowe, utrzymay si w krajach wetty-
skich a do XVI. stul. Zob. Schóttgen i Kreyssig, Diplomatische Nachlese, II.

(Drezno, 1730), str. 1907; Knothe, tame, str.

' O upanach styryjskich dosy obszernie pisze Peisker, Die alteren Be-

ziehungen. Na wywody jego nie mona si wszake zgodzi. Hipotez jego o u-
panach-pasterzach obala Dopsch, Die altere Sozial- und Wirtschafts-Verfassung

der Alpenslaven (Weimar, 1909). W odpowiedzi pod tyme tytuZem (co i dzieo

Dopscha) Peisker próbuje uratowa sw hipotez (Vierteljahrschrift fiir Sozial-

u. Wirtschafts-Geschichle, VII, Stuttgart, 1909). Dopsch replikuje w teme czaso-

pimie (1909, zesz. 3. i 4.), Nochmals die altere Sozial- u. Wirtschafts-Verfassung

der Alpenslaven (Berichtigung), str. 581— 590.
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a w tym celu nietylko tworzyy wspólne wojska, ale równie dla

zabezpieczenia ludnoci w czasie wojny wznosiy i utrzymyway
»grody« warowne, tj. miejsca ogrodzone, do których chronia si lu-

dno ze swem mieniem przed nieprzyjacielem, i gdzie odbyway
si równie wiece naczelników, kiedy chodzio o wane sprawy,

tyczce si zarzdu wszystkimi zjednoczonymi zwizkami rodowymi.

W grodach odbyway si sdy, a zapewne i obrzdy kultu reli-

gijnego.

Jak nazywano takie terytorya, skadajce si z wikszej liczby

rodów, tego dokadnie nie wiemy. Zdaje si wszake, e wikszo
Sowian nazywaa je upami. Posiadamy na to przynajmniej dowody
z dziejów Sowian poudniowych, czeskich, poabskich i polskich K

Naczelnik takiego terytoryum w wikszoci krajów sowiaskich na-

zywa si upanem (po ac. jupanus, suppanus, po grecku Cou7iavoc).

Z reguy bywa na t godno wybierany naczelnik najprzedniejszego

rodu w upie. Póniej stanowisko to wedug wszelkich danych dzie-

dzicznie zczone zostao ze starszestwem w owym przednim rodzie 2.

* Okrgi administracyjne, zwane upami, znane byy przedewszystkiem

Sowianom poudniowym. Konstanty Porfyrogennita wylicza w dziele swem De
admin. iniper., rozdz. 30 (wedug wyd. Pavia, kap. 31) 11 up cliorwackich

(Cou7tav(ai), a w nastpnyci rozdzialaci upy Neretwan, Zacliliimian, Trebinian,

Konawlian i Dioklitian. Porów, co pisa o upaci chorwackich Racki, Nutarnje

stanje Hrvatske prije XII. stoljea (Rad Jugosl. Akad. 1H90, ks. 99, str. 105 i nast);

o upach bugarskich Bagojew, tame, str. 35 i nast., i Bobczew, HcTopna na

CTapo ótjirapcKOTo npaBO (Sofia, 1910), str. 264 i 265; o upach serbskich Novako-

vi, Ce.n[o (rjiac CpncKe Kpaj. Anafl., Biaogród, 1891), str. 8, 11, 13, 16, i Wlainac,

Die agrairechtlichen Yerhaltnisse des mitlelalteilichen Serbiens (Jena, 1903), str.

98—103. Por. co dalej pisze o upach: H. Jireek, Slovai)sk6 pravo v Cechach

a na Morav6, I, (Praga. 1863), str. 69 i 70, II. (1864), str. 7—11, 13—16; Balzer,

O zadrudze sowiaskiej (odb. z Kwart. Histor. XIII, zesz. 2, 1899), str. 26 i nast.

Co si tyczy etymologii wyrazów upa i upan, Janko (tame, str. 185), tak jak

i inni przed nim, wprowadza je w bezporedni czno ze st. ind. gopd, obroca,

stró. Prasow. upa pierwotnie oznaczaa ted}' obron, przedmiot obrony, wreszcie

miejsce obrony, okrg zarzdzany; upan jest wic zwierzchnikiem okrgu admi-

nistracyjnego. Takie znaczenie tym wyrazom przypisuje Kadlec w artykuach:

upa i upan w sOttfty Naun;^ Slovnik«, t. XXVII, str. 899 i 900.

* Najstarsze wiadectwo sowa upan posiadamy w greckim napisie na

puharze, znalezionym pomidzy przedmiotami t. zw. skarbu Atyli w Nagy-Szent-

Miklós w Torontalskim komitacie na Wgrzech. SJowo upan pojawia si tam

dwa razy: Coa7iav, Ccoauay. Skarb wymieniony pochodzi z koca III. stul. i jest

wedug wszelkiego prawdopodobiestwa zabytkiem gepidzkim. W napisach staro-

bug. ukazuje si raz sowo ó Cotj7iav, a obok tego druga forma ó xo7T;avoc, bdca
zapewne tylko waryantem. Zob. ycneHCKiii, HssicTia Pycc. Apx. Hhct. b-b KoHCTan-

THHonojrfe, t. X. (Sofia, 1905), str. 199. — Z terytoryum soweskiego dokument

wojewody bawarskiego Tassilona dla klasztoru kremsmiinsterskiego z r. 777 wy-
mienia wyraz upan (jopan) Physso. Zob. Kos, Gradivo, t. I., str. 290.
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'Przez poczenie kilku up w organizm wyszego rzdu po-

wstay pastewka plemienne, które przedstawiay najwyszy stopie

pierwotnej organizacyi pastwowej, przy której utrzymywaa si

jeszcze wiadomo wspólnego pochodzenia pastwowego. Te pa-
stewka plemienne nazywano zapewne ziemiami, wociami (bciocth),

a jeeli wytworzya si na takiem terytoryum wadza ksica —
ksistwami. Zanim doszo do wytworzenia wadzy monarchicznej,

pastewka plemienne zapewne rzdzone byy przez grono wszyst-

kich upanów, jakie kolegium o charakterze arystokratycznym, tak,

e szczepy sowiaskie w czasie wystpienia Sowian na aren hi-

storyczn tworzyy, o czem susznie wzmiankuje Rachfahl \ raczej

zwizki pastw (Staatenbund), ni pastwa. Zycie pastwowe Sowian
opierao si w ten sposób na zasadzie federacyjnej. Zapewne to jest

owa demokracya, któr maj na myli greccy pisarze.

Od federacyi nie byo wszake daleko do monarchii. W czasach

czstego niebezpieczestwa wojny byo koniecznem tworzy wiksze
zwizki pastwowe, i w ten sposób powstaway pastwa, skadajce

si z kilku plemion. W takim wikszym »zwizku pastwa upano-
wie nie mogli utrzyma si przy dawniejszej wadzy, lecz z poród
nich wywysza si jeden i wykonywa najwysz wadz nad caem
plemieniem. By to ju ksi, który móg by do ograniczonym

przez wiece podwadnych sobie upanów, ale w kadym razie po-

siada wiksz wadz, ni oni. Nad wszystkimi ksitami plemien-

nymi staa znowu jedna osoba, któr moemy nazwa wielkim ksi-

ciem, jak si te u niektórych Sowian ksita wikszych zwizków
pastwowych nazywali. W niektórych pastwach plemiennych wadza
pastwowa nie znajdowaa si w rkach grona upanów, lecz w r-
kach jednego z nich, który zdoa wznie si ponad innych i narzu-

ci im sw wadz.
W VI. stul. znamy ju jednego ksicia sowiaskiego, który

panuje nad wikszym zwizkiem plemion. Jest to wymieniony ju
Dobrta. Chan awarski powoa go do siebie równoczenie z innymi

naczelnikami sowiaskimi, dajc, aby si mu poddali i pacili da-

nin. Tytu monarszy Dobrty nie jest przez Menandra podany, za

to wszake pozostali, równoczenie z nim zawezwani naczelnicy so-

wiascy raz podawani s jako Saoc £v xeXet xoO ^^vouc (bIol) (którzy s
przy wadzy nad narodem), to znów jako ol COv a5x^ (Aaupevx:(p) 'f(e\i6ye(;

1 Die Organisation der Gesamtstaatsverwaltung Schlesiens vor dem dreis-

sigjahrigen \\v\ege (SchrnoUera Staats- und Sozialwissenschaftl. Forschungen,

Lipsk, 1894-), t. XIII., zesz. 1, str. 11. Rachfahl, tame, str. 9, porównywa sowia-
ski ustrój pastwowy z ustrojem u innych Aryjczyków (gens, fratria [kuryal

i plemi — ród, upa i plemi).
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(wodzowie, wadcy, zwierzchnicy, naczelnicy równoczenie z nim, tj.

z Dobrt). Podobnie — ';^Yo6|i,£Vo; — nazwany jest sam chan awarski.

Na podstawie przytoczonej terminologii moemy sdzi, e Dobrta
by naczelnikiem jakiego wikszego w Dacyi zwizku plemion so-

wiaskich, z których kade posiadao wasnego wodza.

Bya ju o tem mowa, e i tam, gdzie wytworzya si u So-

wian wadza monarchiczna, nie bya ona nieograniczon. Panujcy
zwizany by w wanych sprawach uchwaami jakich sejmów, zgro-

madze wicej lub mniej demokratycznych, ewentualnie i arystokra-

tycznych. Wicej o nich w rozdziale nastpnym, gdzie bdzie mowa
o sejmach Sowian batyckich.

Jaka bya spoeczna organizacya u Sowian przed X. stul.,

o tem nie posiadamy dostatecznych wiadomoci, wszake ze róde
wiemy chocia to, e ludno dzielia si na trzy klasy, na monych,
prosty lud wolny i niewolnych. Podstaw nierównoci spoecznej da
ju ustrój rodowy. Aczkolwiek czonkowie rodu byli sobie równi, to

przecie rodowy starszyna by stanowiskiem od innych wyszy. Z do-

chodów ze wspólnego majtku przypadaa dla niego oczywicie cz
wiksza, tak e jego rodzina wikszym cieszya si dobrobytem, ni
inne, urzd za dawa mu znaczn wadz. Podobne stanowisko, jak

starszyna w rodzie, zajmowa upan w upie. I on czu si znacznie

wywyszonym nietylko ponad prost ludno upy, lecz i ponad star-

szyzn poszczególnych rodów. Gdy za w rodach i upach zwizki,

oparte na pokrewiestwie, z czasem coraz bardziej si rozluniay,

wtedy wzrastaa równoczenie wadza starszyzny i upanów, a obok

tego i ich majtek osobisty. Z nich powstaa w plemiennych organi-

zacyach pastwowych klasa monych (primates, primores, proceres,

principes). W monarchiach (ksistwach) staj si owi moni ywioem
urzdniczym, który dziery w swych rkach administracy grodow
(zupow) i wiejsk (upani i wiejscy starostowie).

Monarchie wprowadzaj do organizacyi spoecznej nowy ywio,
druyn ksic. S to ludzie bezziemni i niewolni, którzy umiej
obchodzi si z broni i wykazuj prócz tego wybitne zdolnoci do

suby dworskiej i pastwowej. Jest to klasa onierzy z powoania,

którzy wykonywuj sub cywiln (nie wojskow) tylko mimochodem.

Ich siedzib s grody ksice, których w caym kraju jest znaczna

liczba. S to wic zaogi grodowe, które na Wgrzech byy nazy-

wane jobagiones castri, a . u Sowian wprost druynami (na Rusi

odrónian bya druyna »starsza« od j)modszej«; obok ^iipyacHHHHK^b

mówiono równie opysKHiiK-) K Pierwsze miejsce wród druyny zaj-

* W prawie czeskiem dugi czas zachowa si termin druh (derho, druho,

drugo) w znaczeniu niszy szlachcic, co znaczyo tyle, co póniejszy rytif, via-
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mowao otoczenie panujceg-o, a wic ci, którzy przebywali w sto-

ecznym grodzie ksicym.
Z druyny powstaa póniej nisza szlachta, milites, rycerze,

wodycy i inni. U Sowian poabskich zwali si witeziami (sorbscy

vicaze, ac. vithasii, vethenici, slavonici milites, niem. witsazzen, weicz-

hessen, knechte itd.). Posiadamy o nich wprawdzie wiadomoci do-

piero z czasów póniejszych, kiedy Sorbowie poabscy (z ich teryto-

ryum wiadomoci te pochodz) dawno ju pozbawieni byli samodziel-

noci politycznej, ale, jak wskazuje na to sama nazwa sowiaska,

nie chodzi tutaj o nowy ustrój niemiecki, lecz o .pozostao ze sta-

rych instytucyi sowiaskich. Nie moe wprowadzi nas w bd to,

e wymienieni »witeziowie« za póniejszych rzdów niemieckich byli

osobicie niewolnymi chopami (którzy odbywali konn sub woj-

skow). Do niewolnych chopów zaliczali si wtedy i upanowie, rna-

jcy stosunkowo najlepsze stanowisko wród niewolnego ludu wiej-

skiego. Wolno osobist te dwie klasy utraciy dopiero za rzdów
niemieckich ^

W czasach plemiennych pastewek sowiaskich jdro ludnoci

kadego z nich tworzy wolny stan wiejski, który u niektórych So-

wian nazywano » dziedzicami « (u Polaków i Czechów), u niektórych

za ))smerdami« (u Rusów i Sowian poabskich, u tych ostatnich —

^

zmurdones, smardones) ^. Najniej stali niewolnicy, o których obszer-

niej bdzie mowa w rozdziale o prawie prywatnem.

Rzecz ciekawa, e najliczniejsza dawniej warstwa ludu, lud

wolny, z biegiem czasu prawie zupenie zanika. Zmniejszya si

wskutek tego, e jednostki spoecznie bd si wznosiy, bd upa-

day. Z wolnych powstaa klasa monych i »onierzy«, przez co

liczba ludu wolnego zmniejszaa si, a prócz tego najwiksza cz
dyka. Zob. : Brandl, Glossarium illustrans bohemico-moravicae historiae fontes

(Brno, 1876) sub voce Druh, str. 41; Herm. Jireóek, Prove. Historickjr slovar slo-

vansk^ho pra,va (Praga-Bino, 1904) sub voce Drug, str. 54.

* W sowiaskiej literaturze najlepiej traktuje o »witeziach« i upanach
poabskich Sorbów CzermaU, Illustr. dzieje Polski, str. 266 i nast , 272 i nast.

O etymologii wyrazu tego zob. Janko, O stycich starj^ch Slovanfi s Turkotatary

a Germany s hlediska jazykozpytneho, str. 189 i 190. Niektórzy upatruj zwizek
pomidzy wyrazem wite, yitzt a nord. yiUingr (korsarz). Janko powtpiewa
o takim zwizku. Bruckner, O Piacie, str. 3 i nast., obok formy wicidz przy-

tacza form witnik i wyprowadza wyrazy te od wi (któr rozsyano po kraju,

gdy ludno bya powoywan pod bro przeciw nieprzyjacielowi).

* Czermak, tame, str. 275, zalicza smerdów do niewolników, ale w cza-

sach dawniejszych, gdy Sowianie poabscy nie znajdowali si jeszcze pod pa-

nowaniem niemieckiem, smerdowie byli bezwtpienia ludnoci woln, podobnie

jak smerdowie ruscy. O tych traktuje si we wszystkich podrcznikach dziejów

prawa rosyjskiego.
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ludu wolnego upadaa ekonomicznie tak, e z czasem zrównaa si

ze stanowiskiem niewolników.

W rozdziale tym wypada jeszcze nadmieni o obowizkach
ludnoci wzgldem pastwa. W plemiennych pastwach so-

wiaskich, gdzie dziaalno pastwa ograniczaa si do utrzymywa-

nia bezpieczestwa wewntrz i zewntrz (wobec nieprzyjaciela) i do

wykonywania sdownictwa, obowizkiem ludnoci byo gównie bu-

dowanie i utrzymywanie grodów, odbywanie stray, budowa dróg

i mostów, robienie w lasach przesików, utrzymywanie ksicia, jego

druyny i wogóle ^urzdników, a zwaszcza suba wojenna.

Grody stawiano w czasach dawniejszych zapewne z ziemi,

a dopiero póniej z kamienia i cegy. U niektórych Sowian grody

nosiy nazwy stosownie do materyau, z jakiego zostay wybudowane.
Liczne Biaogrody, które spotykamy u rónych plemion sowiaskich,

otrzymay nazw od tego, e zbudowano je z kamienia, a nastpnie

wybielono. W przeciwiestwie do tego, kilka grodów, znanych pod

imieniem Zemljen (tj. ziemny) ^ lub Czarny gród 2, wskazuj na usy-

panie ich z ziemi. Dla »grodów biaych« najwygodniejszemi miej-

scami byy pagórki i skay, gdzie pod rk znajdoway si masy
kamienia, dla ))grodów czarnych« za — równiny, a zwaszcza bagna,

gdzie wznoszono na palach »grody botne«. O upodobaniu Sowian
do stawiania grodów w miejscowociach bagnistych opowiada oprócz

innych pisarzy i Al Bekri ^. Niektóre grody byy wprost grodami

botnymi nazywane, jak np. Blatno (Urbs Paludarum, Mosaburch nad

jeziorem Blateskiem na Wgrzech) i Mosaburg w Karyntyi. Nie

mogc szczegóowiej zajmowa si t spraw, odsyam czytelników

do odnonej literatury *.

^ Na Wgrzech jeszcze dzisiaj dwa miasta maj tak nazw, Zemun
i Zempln.

* Miasto wgierskie Csoograd ma nazw sowiaskiego pocliodzenia, Czrn-

grad. Najstarszy kronikarz wgierski (bezimienny notaryusz lu-óia Beli) wyjania,

e Surungrad (Czrngrad) znaczy Castrum nigrum.
s BecTÓepr-B, tame, str. 143.

* Z literatury najnowszej szczególnie jest cenne dzieo Pica: Staroitnosti

zem eske, cz III., Cechy za doby knieci, t. I. (Praga, 1909), str. 201—323.

Jest tam traktowane i ogrodach u innych Sowian; tame, str. H55—388, podany

spis grodów czeskich. Dobr prac informacyjn (waciwie odczyt) o grodach

czeskich napisa Branis, Staroeeskó hrady (Praga, 1909). O grodach bugarskich

Bobczew, HcTopHH na cTapo 6'bJirapcKOTo npaBo (Sofia, 1910), str. 266—269. W lite-

raturze rosyjskiej bardzo waiie jest dzieo Samokwasowa, CisepaKCKaa aeujia

H CiBepjjHe no ropoflHinaM-B h norujiawh (Moskwa, 19081 . Zob. take tego samego

uczonego HacirfeflOBaHia no ncTopiH pycc. npaaa (zesz. 2., Moskwa, 1896) i ^onojinenia

K- Kypcy JieKi^iM no ncTopia pycc. npana (Moskwa, 1908), str. 21—25.



o zawizkach pastw u ludów zachodnio-

sowiaskich przed X. w.

napisa

Karol Kadlec.

Najstarszem u Sowian zachodnich jest nawpó niityczne pa-
stwo Samona z VII. stul. Wiemy o niem nadzwyczaj mao. Fre-

degar w swej Kronice (IV. 48) mówi, e jego zaoyciel, Samo, by
natione Francus de pago Senonago. Mona przypuszcza, e by to

kupiec frankoski z jakiej miejscowoci w Niderlandach ^ Organi-

zowa Sowian zachodnich, jak si zdaje, Czechów^ i Soweców,
w wiksz cao pastwow, nad któr panowa w latach 623—658.

Orodek jego pastwa wedug wszelkiego prawdopodobiestwa sta-

nowiy Czechy, ale granice jego rozpocieray si na pónoc a do

Hoboli, na poudniu za sigay a gdzie za Draw ^. Granica za-

chodnia leaa pod górnem dorzeczem Menu, wschodnia za dotykaa

Pannonii, gdzie znajdowa si orodek pastwa awarskiego. O orga-

nizacyi politycznej pastwa Samona nie pozostawi nam Fredegar

adnych wiadomoci, ale zdaje si, e Samo bezporednio panowa
tylko nad rodkow czci wzmiankowanego terytoryum (gdzie

* Palacky. D^jiny narodu eskho (I. t, 4-. wyd., 1894), str. h^, i inni, jak

np. Kos, Gradivo, I., str. XXXVIII, wypowiadaj zdanie, e Sarno by pochodze-

nia sowiaskiego.
» e pastwo Samona posiadao w przyblieniu granice wyej wymienione

i e si mianowicie rozcigao nad terytoryum czeskiem i soweskiem, widzimy

to z dwóch faktów. I^izedewszystkiem w wojnie, któr prowadzi ze Samonem
Dagobert frankoski, pomagay mu (Dagobertowi) wojska langobanizkie i szwab-

skie, które zaatakoway kr;>je Sowian (oczywicie korutaskich). Na Soweców
wskazuje take skarga salzburska, t. zw. Conversio Bajoariorum et Carantnnorum.

W przeciwiestwie do tego Wogastisburg, gród daremnie oblegany przez króla

frankoskiego, poszukiwany bywa w Czechai-h (najprdzej pod Domalicami); na

Czechy wskazuj take napady Sowian na Thuryngi i odpadnicie ks. Drewana

od Franków. Rachfahl, tame, sir. 12, uwaa, e granica pastwa Samona na

poudniu sigaa do styryjskich Alp.
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W Czechach), a obszary pónocne i poudniowe czyy si z jego

pastwem jedynie na zasadzie stosunku federacyjnego. Podawany
bywa jako sprzymierzeniec Samona na pónocy ksi Serbów uy-
ckich Drewan, na poudniu za ksi soweski Waluk \

Po mierci Samona pastwo jego si rozpado. O Sowianach

korutaskich wiemy chocia to, e po Samonie posiadali swych oj-

czystych ksit, których imiona znamy od poowy VIII. stul. (zob.

powyej). W przeciwiestwie do tego dzieje Sowian czeskci-

morawskich pozostaj dla nas a do koca VIII. stul. zupenie

ciemne. Dopiero gdy Karol Wielki ujarzmi Sasów, Bawarów i Lon-

gobardów, i kiedy rozpocz przedsibra wyprawy wojenne prze-

ciwko Awarom, wtedy Frankowie i ich kronikarze zwrócili uwag
na ssiednie plemiona sowiaskie, mianowicie w Czechach i na Mo-

rawach. W r. 791 cigno wojsko niemieckie, prowadzone przez hr.

Theodorycha i Karolowego komornika Meginfryda, przez Czechy

przeciwko Awarom i t drog wracao z powrotem. Jest moliwem,
e plemiona sowiaskie w Czechach byy wtedy sprzymierzecami

Franków, poniewa Awarowie byli wspólnym wrogiem Czechów

i Franków. Po obaleniu pastwa awarskiego utworzona bya w r.

803 w Austryi Niszej marchia wschodnia (póniej Oesterreich), nie-

bezpieczny ssiad plemion sowiaskich w Czechach i na Morawach.

Pokazao si to ju w r. 805, kiedy wyruszyy przeciwko Sowianom
w Czechach trzy wojska, z zachodu, pónoco- zachodu i poudniowo-

zachodu. Sowianie ukryli si w lasach i doszo tylko do spusttiszenia

kraju. Pad równie wojewoda czeski Bech (Becho, Detho, Lecho) ^.

Nowe wojska, posane do Czech w r. 806, a mianowicie z Bawaryi,

Szwabii i Burgundyi, znowu kraj spustoszyy ^. Wedug Lipperta *

te wyprawy wojenne przeciwko Czechom miay ten skutek, e

* Kronika Fredegara IV., 72. Imi Waluk nie brzmi doltadnie po

slowesku. Jest to widocznie to samo imi, które podawane jesl w dziejach

soweskich w r. 772 w formie Waltunc, co jedni czytaj Waduch, Kos za —
Wolkun.

2 Herm. Jireeel<. Rozmanitosti djepravn (Yoln^ch rozprav cislo pale, Vys.

Myto, 1908), str. 25 i 26, czyta Lecho, a tomaczy to jako appellativum lech, który

to wyraz ukazuje si u Dalimila. — W miejsce Beheimi w Annales Moissiacenses

z r. 805 znajduje si Cinu-Vinides, co Pertz tlomaczy Cihu-Vinides (Czechowie).

Jireóek, tame, str. 28, susznie odrzuca to tfomaczenie. Czechowie, bya to wtedy

nazwa tylko jednego plemienia-.

' Lippert, Sociulgeschichte Bóhmens. I., str. 137, uwaa, e i w r. 806 cho-

dzio o uczany, Bachmann za, Geschichte Bohmens, I. (Gotha, 1899), str. 92,

wypowiada nieudowodnione przypuszczenie, e nowe wojska wyprawione zostay

do poudniowo-wschodnich (!) krajów Czech, dotychczas nie ujarzmionych.

* Tame, str. 137 i 138.



I K. KADLEO: O ZAWIZKACH PASTW U LUDÓW SOWIASKICH 75

W r. 807 cz dzisiejszych Czech (od Pfimdy a do up rodogórza)

oddaa si Frankom pod opiek, za co naturalnie musiaa paci
trybut. Potwierdzenie tego przypuszczenia Lippert widzi w capitu-

lare de expeditione z r. 807, gdzie na wypadek, gdyby w kraju

Sorbów (tj. Serbów uyckich) miaa by ojczyzna broniona, ustano-

wiono ogóln ekspedycy wojskow, gdyby za miaa by udzielona

pomoc partibus Beheim, mieli dwaj osiedli mowie wyprawi trze-

ciego. Dlatego wedug Lipperta biograf Karola Wielkiego, Einhard,

mia podstaw do twierdzenia, e Karol Weletów, Sorbów, Obodry-

tów, Czechów »ita perdomuit, ut eos tributarios efficeret«.

Gdy w r. 817 pastwo Frankoskie rozdzielone zostao przez

Ludwika I pomidzy trzech jego synów, wtedy najmodszemu Lu-

dwikowi (»Niemcowi«) dostao si równie terytoryum plemion cze-

skich. Nie znaczy to wszake, aby terytoryum czeskie stao si pro-

wincy frankosk. Karol Wielki zadowolni si tem, e ssiednie

plemiona sowiaskie uznay okrelon, dosy lun zaleno od jego

pastwa. Tak byo nie tylko z Czechami i Morawianami, lecz i ze

Sowianami poabskimi i. W przeciwiestwie do tego Sowecy (Ko-

rutaczycy) byli o wiele cilej poczeni z pastwem Frankoskiem,

a nastpnie Niemieckiem. Terytoryum ich byo istotnie prowincy
frankosk (a nastpnie niemieck).

Kiedy czeskie plemiona dostay si pod opiek Franków, obecne

Czechy i Morawy skaday si z wielu pastewek plemiennych. Ile

byo tych pastw — nie wiemy. Nie znamy z tych czasów nawet

nazw wszystkich plemion, zdaje si wszake, e byo ich okoo 15.

Liczb t podaje w drugiej poowie IX. w. t. zw. geograf bawarski 2;

nazwy plemion czeskich zawiera take dokument fundacyjny biskup-

stwa praskiego, potwierdzajcy to, e na pocztku IX. w. mogo by
owych plemion okoo 15. Byli tam Czesi (osiedleni w rodkowej cz-

ci kraju), Luczanie. Lemuzi (czy Stadycy? przez Kosm podana jest

prowincy Belina; Bielina wszake jest to nazwa rzeki), Liutomirycy,

Dieczanie, Pszowanie, Charwaci, Zliczanie, Dudlebi, Netolicy, Sedli-

czanie. Ile byo plemion na Morawach i jak si wszystkie nazyway,

* Widzimy to i ze róde. Tak np. w Rocznikach fuldajskich pod r. 858

powiedziano, e król frankoski »ze swoimi « we Frankfurcie postanowi! wysia
na granice Irzy wojska (wszystkie przeciw Sowianom), aby po stumieniu nie-

pokojów nazewntrz, móg atwiej rzdzi p:islwem nawewntrz.
* Beheimare, in qua sunt civilates XV, Marharii habent civitales XI. Pod

sowem civitas rozumiany jest gród (zupny), jak równie i terytoryum nalece
do grodu, wic upa. Por. potoczne niegdy nazwy na Wgrzech: civitas i var-

megye (lac. mega). O znaczeniu wyrazu civitas pisze Herm. .lireek, Hozmanitosti

d6jepravn (Yolnych Rozprav . 5), str. 39; zob. te Rachfahl, tame, str.
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tego nie wierny. Znamy tylko Morawian, Holasowiców i Lowatyców
lub Lowentyców. Wszake stanowczo nie mogo by na Morawach
11 rónych plemion, jakby mogo si wydawa z opowiadania geo-

grafa bawarskiego, e byo tam 11 grodów. Po czci przemawia za

tem mniejszy obszar terytoryum, po czci ta okoliczno, e Morawy
byy wczeniej zcentralizowane ni Czechy, gdy centralizacya roz-

pocza si tam niezadugo po mierci Karola Wielkiego. Ludwik
Pobony nie tylko nie posiada tej energii, co Karol, ale musia wy-

stpowa przeciwko rokoszujcym urzdnikom pastwowym, a ró-

wnie przeciw zewntrznym wrogom (Duczykom, Normanom i Ara-

bom), dlatego wic móg nad plemionami sowiaskiemi rozciga
wadz tylko nominalnie. Imi Morawian podane jest po raz pierwszy

w r. 822, kiedy na sejm pastwowy do Frankfurtu przybyli z darami

podobno posowie wszystkich Sowian wschodnich, Obodrytów, Sor-

bów, Weletów, Czechów, Morawian i Praedenecentów (co objaniaj

jako Braniczewców) Przez jaki czas Morawianie uznawali zwierz-

chnictwo frankoskie, ale wkrótce po r. 830, kiedy wystpuje pierwszy

historyczny ksi morawski Mojmir, ukazuj si u Sowian moraw-

skich pierwsze oznaki centralizacyi. Okoo r. 836 Mojmir wygna
udzielnego ksicia morawskiego Prybin, przebywajcego w Nitrze,

który uciek do niemieckiego margrabiego Radboda. Prybina przyj
chrzest, a okoo r. 840 otrzyma w lenno od króla Ludwika cz
dolnej Pannonii w dorzeczu Sali, wpadajcej do Blateskiego jeziora.

Gdy po ugodzie w Yerdunie (w r. 843) w pastwie Franko-

skiem nastpi znowu pokój, Ludwik Niemiecki pocz wystpowa
przeciwko Sowianom, dowiedziawszy si bowiem, e Morawianie

zamierzaj si oddzieli, postanowi ich ukara. Wczeniej jednak

pokona Obodrytów (844), nawiza stosunki przyjacielskie z królem

Danii Horychem (Erychem), a próbowa te przecign na swoj
stron i Czechów. W r. 845 przyj w Ratysbonie 14 ich wojewo-

dów z orszakiem i kaza ich ochrzci, jak tego dali. Susznie za-

znacza Lippert \ e nie wszyscy oni byli plemiennymi wojewodami,

nie mona bowiem przypuci, aby w zachodnich Czechach, skd
owi wojewodowie do Ratysbony przybyli, byo 14 plemion. W r. 846

Ludwik Niemiec zrzuci Mojmira i wprowadzi na tron ksicy Ro-

cisawa. W drodze powrotnej przez Czechy wojsko niemieckie po-

nioso znaczne straty, z czego wida, e wojewodowie, którzy w r.

845 przyjli chrzest w Ratysbonie, wadali tylko ma czci kraju

czeskiego. Naw^et Rocisaw nie pozosta wierny Niemcom. Ludwik

Niemiecki przeto by zmuszony prowadzi z nim czstokro wojn

^ Socialgeschichte Bóhmens, I., str. 139.
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(855, 864, 869). Rocisaw zadowalriia si tem, e od czasu do czasu

wybija si z pod wadzy Franków, ale o zaoenie wikszego pa-
stwa samodzielnego nie stara si w tym stopniu, co jego synowiec,

witopek (870— 894), który podstpem tron opanowa, a olepionego

Rocisawa zamkn w klasztorze. Tylko przez krótki czas rzdzili

na Morawach frankoscy urzdnicy, kiedy witopek uzna nad sob
wadz frankosk, gdy wkrótce powiodo mu si wygna Franków

i wyzwoli kraj z pod ich panowania. Czesi i Morawianie byli wic
w r. 871 sprzymierzeni.

Czechy przez cay ten czas nie byy jeszcze zjednoczone; moe
tylko niektóre ze skadajcych je ksistw plemiennych czyy si

w w^iksze zwizki. Roczniki fuldajskie pod r. 857 wymieniaj jako

osobn cao polityczn (województwo) ziemi witorask, gdzie

mia sprawowa tyrani Sawiciech (Sklauitag), syn Witorada (Wiz-

tracha). Niemcy zdobyli siedzib tego województwa (Witoraz) i osa-

dzili na tronie ksicym (nie wymienionego z imienia) brata Sawi-

ciecha, który bdc przez tego Sawiciecha wygnanym, przebywa

u ksicia sorbskiego Czescibora (Zistibora). To samo ródo pod r.

872 wylicza piciu ksit (wojewodów) czeskich: witosawa (Zwen

tisaw), Wratysawa (Yitisla), Hermana (Herima), Spytymira (Spoita-

mor) i Mojsawa (Moyslan) ^

Morawy dla Franków wskutek nieszczliwej wojny w r. 872

stracone byy zupenie. witopek tedy przy zawarciu pokoju

w Forchheimie zobowiza si tylko do trybutu. Czesi w Forchhei-

mie byli równie przez swych posów reprezentowani i uznali przy-

najmniej nominalne zwierzchnictwo frankoskie, w rzeczywistoci

za naleeli do wielkomorawskiego pastwa witopeka (a do jego

mierci). Do wojny pomidzy Arnulfem i witopekiem doszo w la-

tach 883 i 884, wszake w r. 885 przeciwnicy zawarli pokój, który

trwa do r. 890. Wedug kronikarza Reginona, Arnulf odda wtedy

witopekowi ))WOJewództwo Czechów«. Wiadomo t naley ro-

» Lippert, tame, str. 146 i 147, próbuje zlokalizowa ksistwa tych piciu

wojewodów. Mówi o rodkowein terytoryuin czeskiein, atoli umieszcza owe ksi-

stwa w pobliu Szumawy. Jireek, liozmanitosti d6jepravn (Yolnych rozprav 6.

5), str. 27 i 28, zastanawia si nad imionami wymienionych wojewodów. Tlóma-

czy, e Yitisla naley czyta Wratyslaw, z czem zgodzilibymy si (cho z tru-

dnoci monaby myle o Wratyslawie z r. 895) Herima nie jest wedtug Jireka

Herman, lecz prdzej Jaromir. Niemieckie imiona nie byy podobno w tych cza-

sach u Sowian czeskich uywane- Jeeli jednak spojrzymy na inne narody so-

wiaskie, które miay z Niemcami stosunki i wczenie uyway niemieckich imion

(por. np. Kocel), nie bdzie si nam niemieckie imi Herman wydawa dziwnem

(wreszcie hrabia Tacholf by czeskiego pochodzenia). Moyslan Jireek czyta My-

slan, prdzej wszake naley czyta Mojsaw (por. Mojmir).
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zumie w ten spnsób, e w tym czasie (r. 890) witopek mia
zwierzchnicz wadz nad Czechami, a Frankowie to uznawali. Ale

w r. 891 nie doszo do zgody. Arnulf napad przy pomocy Madziarów

w r. 892 z trzech stron na witopeka, z którym sprzymierzyli

si Czesi. Gdy witopekowi powiodo si zmusi Niemców do

ucieczki, poczyli si z nim wtedy niezadowoleni wielmoe z pa-
stwa Arnulfowego, Englszalk, Wilhelm i Ruodpert. Charakterysty-

cznem jest to, e Morawy byway schroniskiem dla niemieckich zbie-

gów i malkontentów, i nawet synowie Ludwika Niemieckiego, Kar-

loman i Ludwik, ubiegali si o pomoc Rocisawa przeciwko swemu
ojcu, a take urzdnicy frankoscy uciekali do Rocisawa, np. hrabia

Werner (w r. 865) i Gundakar (w r. 869). Nieco póniej szuka schro-

nienia u witopeka Aribo, hrabia marchii wschodniej.

W r. 894 umar witopek, zaoyciel wielkiego pastwa Mo-

rawskiego, które rozpocierao si na pónoc do Powila \ a na pó-

noco-zachód a do niektórych plemion Sowian poabskich, paccych
przez jaki czas witopekowi danin '. Jednak midzy rokiem 884

a 894 wbrew temu, co za Palackim, Dudikiem i Btidingerem mówi
Pi6 3, Bogusawski * i Dvofak 5, granice pastwa Morawskiego nie

sigay zapewne Pannonii *^. Tem mniej jest prawdopodobnem, eby
pastwo Morawskie ju za Rocisaw^a pomidzy 1. 860 i 868 cigno
si od pónocnych gór czeskich, dorzecza Sali i górnego Menu a
gdzie do górnej Drawy na poudniu, i eby prócz uyc, Czech, Mo-

raw, Sowaczyzny i czci obecnej Dolnej Austryi obejmowao jeszcze

i pónocn Styry z czci ziemi wgierskiej pomidzy Dunajem
a Rab ''.

Wkrótce po mierci witopeka pastwo Morawskie zostao

zniszczone. Synowie jego nie mogli si porozumie przy podziale

rzdów, a obok zamtu wewntrznego krajowi grozili nieprzyjaciele

zewntrzni, Niemcy i jeszcze bardziej Madziarzy. W r. 907 o pastwie
Wielkomorawskiem niema ju nawet wzmianki ^.

* Legenda o w. Metodym, 11.

2 Kronika Dietmara, VI., fiO (Bielowski, Monum. Pol. hist. I., str. 294).

' Der hationale Kampf gegen das ungar. Staatsrecht (Lipsk, 1882), str. 55.

Por. Palack;^, DSjiny narodu ces. I. (4. wyd., 1894), str. 83; Dudik, D6jiny Moravy

L, str. 170; Biidinger, Oesterr. Geschichte, I., 202.

* Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej, IIL, 126.

5 Rud- Dvofak, Dejiny Moravy, ks. I. (Brno, 1899), str. 40.

•* Huber, Oesterr. Geschichte, L, 110; Dummler, Geschichte des ostfrSnk.

Reiches, IIL, 225.

' Czermak, Illustr. dzieje Polski, L, str. 192.

8 Z literatury o Sowianach czeskich i morawskich wymieni naley obok

starszych dzie afafika, Palackiego i Dudika nastp. : Lippert, Socialgeschichte
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Skutki upadku Wielkich Moraw objawiy si ju w r. 895, na-

stpnym po mierci witopeka. Pod tym wanie rokiem w Ro-

cznikaci fuldajskicti zanotowano, e do Ratysbony przybyli de Scla-

vania omnes duces Boemanniorum, uorum primores erant Spyti-

gnewo et Witisla, zostali przez króla Arnulfa ze czci przyjci przez

podanie rki, jak to byo we zwyczaju, i oddali si pod jego opiek.

Sowianie czescy zaraz wic po mierci witopeka wyzwolili si
z zalenoci od ksicia wielkomorawskiego i uznali zwierzchnictwo

króla niemieckiego. Nawet w kocu IX. w. nie byo jeszcze jedno-

litego pastwa czeskiego, lecz kraj skada si z wikszej iloci ksistw
plemiennych, midzy któremi przodowali ksita plemienia rodko-
wego, Czechów, Spytyhniew i Wratysaw. Zjednoczenie Czech i utwo-

rzenie jednolitego pastwa czeskiego byo dopiero dzieem obu Bo-

lesawów, pierwszego i drugiego, dokonanem w kocu X. stul.

O Sowianach poabskich róda wspominaj nieco wcze-

niej, ni o czeskich. Nie biorc pod uwag ksicia sorbskiego Dre-

wana, spóczesnego Samonowi, Sorbów poabskich spotykamy po raz

pierwszy w r. 748, kiedy pomagali Pepinowi przeciwko Sasom i. Od
czasów wojen Karola Wielkiego z Sasami Niemcy stale zwracali

uwag na Sowian poabskich. Liczne plemiona batyckich i poab-

skich Sowian zajmoway ca pónocn i wschodni cz obecnego

terytoryum Niemiec pomidzy doln ab i doln Wis, oraz po-

midzy Sal i rodkow^ Lab a rodkow Odr. T przestrze zaj-

moway cztery grupy plemion, z których trzy naleay do zachodnich

Lachów, a mianowicie, Obodryci (nazywani przez niektórych pisarzy

wedug Safafika — Bodrcy), Weleci czyli Lutycy i Pomorzanie, gdy
grupa czwarta, Sorbowie poabscy, wicej byli pokrewni plemionom
czesko-sowiaskim, chocia dziejowo cilej si czyli z tamtemi

trzema grupami, Obodryci mieszkali w wikszej czci dzisiejszej

Meklenburgii i w ssiednich krajach luneburskich i holsztyskich,

Weleci midzy rodkow Lab i doln Odr (gównie w Brandebur-

gii i we wschodniej czci Meklenburgii), Pomorzanie pomidzy doln
Odr i doln Wis, Sorbowie poabscy pomidzy Sal a Nis u-
yck. Grupa obodrycka skadaa si z nastpujcych plemion: W-
grów, waciwych Obodrytów czyli Rarogów, Poabów i Warnów.

Bóhmens, I. t.; Bretholz, DSjiny Moravy, t. I. (Brno, 1896); Rud. Dvorak, Dejiny

Moravy, ks. I (Brno, 1899); Bachmaiin, Geschichte Bóhmens, t. I. (1899); ycneHCKiir,

IlepBUfl cnaBflHCKm MOHapxin Ha cfeseposanaA^fe (Petersburg, 1872, odnosi si wicej
do czasów póniejszych); Bogusawski, Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zacho-
dniej, t. II. (1889) i III. (1892); Novotny, eske d§jiny (Praga, I., 1911).

* Annales Mettenses (Mon. Germ. S8., t. I., str. 330); Chro. Fredegarii

SS. rer. Mer., t. II.), str. 181.
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Smolnianie i Bytecy * naleeli bd do Poabów, bd te, jak to

stwierdza Wachowski ^, tworzyli samodzielne jednostki plemienne,

np. w latach 811, <S39 i 877, kiedy nie naleeli ani do zwizku obo-

dryckiego ani do weleckiego. Do grupy plemion obodryckich wypada
zaliczy i Glinian ^. Geograf bawarski podaje, e Obodryci (Nortab-

trezi) posiadali 53 grody, rozdzielone pomidzy ksit poszczególnych

(duces), Glinianie za (Linaa) 7 grodów. Tene Geograf wymienia
Smolnian i Byteców wspólnie z Moraczanami (Morizani), którzy we-

dug niego posiadali 11 grodów. Pawiski *, widocznie wskutek tego

poczenia, zalicza Moraczan do zwizku plemion obodryckich; inni,

w przeciwiestwie do tego — susznie zapewne — uwaaj Mora-

czan za nalecych do plemion lutyckich ^.

Co si tyczy plemion we lec ki eh czyli lutyckich, to Adam
Bremeski ^ w XI. stul. zalicza do nich plemiona Ratarów, Doleców,
Czrezpienian i Chyan. Zgadza si z tem dawniejsza wiadomo Geo-

grafa bawarskiego, który powiada, e Wilcy (Weleci, Lutycy) roz-

dzieleni s na 4 ziemie (4 regiones) i maj 95 grodów. Wymienione
4 plemiona naleay wedug wszelkich danych najduej do zwizku
plemion weleckich, który niekiedy obejmowa i wicej plemion. Tak
np. przez krótki czas naleeli do niego (w X. stul.) i Hobolanie czyli

Stodoranie. Natomiast Ukrzanie, cho stanowili jedno z plemion we-

leckich, wszake do zwizku nie naleeli ^, podobnie jak moe i nie-

które inne plemiona weleckie, np. Doszanie, Moraczanie, Brzeanie.

O niektórych przed X. stul. nie mamy adnych wiadomoci ^ Ru-

jancy (Ranowie) zajmowali wród plemion weleckich szczególne sta-

nowisko, jako osiedleni na wyspie.

Jak Obodryci i Weleci, tak równie i Pomorzanie musieli

si dzieli na liczne plemiona; ci jednak byli bardzo oddaleni od

terenu walk, "toczonych midzy Niemcami i Sowianami batyckimi,

i dlatego starsze róda nie podaj nam adnych wzmianek o etni-

cznym podziale ludnoci pomorskiej. Dopiero wiadomo Ibrahima

ibn Jakuba z drugiej po. X. w. o kraju sowiaskim Avb,ba mogaby

* Bogusawski, Dzieje Slow. póln -zach., II., str. 36.

* Slow. zachodnia, str. 116.

» Pojawiaj si pod rónymi nazwami ac. Bogusawski, tame, II., str. 37

i 38, rozrónia dwa odrbne plemiona podobnego imienia. O stosunku Smolnian

i Glinian do zwizku plemion obodryckich porów. Wachowski, tame, 78 i 108.

* Uojia6cKie CjiaBane (Warszawa, 1871), str. 20.

5 afafik, Slov. staroz. II., str. 605; Bugusawski, tame, II., str. 62.

^ Gsta Hammaburgensis ecclesiae pontificum, III., 21 (SS. rer. Germ., 1876,

str. 111).

' Wachowski, tame, str. 119.

* Bogusawski, tame, II., str. 52 i 53.
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dotyczy Pomorza, lubo Wachowski odnosi j do Weletów ^ Lud
avbabski przebywa wedug Ibrahima ibn Jakuba w miejscowociach

botnistych, na pónoco-zachód od pastwa Mszkowego (Mieszkowego)

i posiada wielkie miasto nad oceanem z dwunastu bramami i jedn
przystani. Lud ten prowadzi podobno walk ze Mszkiem, a potga
jego jest wielka. Króla nie posiada i nie jest nikomu poddany. Starsi

rodów s jego wadcami 'K Miasto Avbaba uwaa de Goeje ^ za Gdask
(jest to mniemanie i niektórych slawistów, jak Bogusawskiego) *,

wszake prawdopodobniejszem jest wyjanienie Westberga ^ wedug
którego Avbaba jest to miasto Julin czyli Wolin (.lumin, Jomsburg,

Wineta). Gdziekolwiekbd zreszt szukalibymy tego miasta, nie

zmieni to faktu, e w ogólnoci od Ibrahima ibn Jakuba o poszcze-

gólnych plemionach pomorskich nic si dowiedzie nie moemy,
i dlatego pozostaje nam tylko na podstawie prawdopodobiestwa

sdzi, e Pomorzanie, jak i inni Sowianie batyccy, dzielili si na

poszczególne plemiona ^.

Z wielu drobnych plemion skadao si terytoryum Sorbów
poabskich, na którem wedug Geografa bawarskiego w drugiej

po. IX. stul. znajdowao si 50 grodów. Wachowski ' podaje wedug
Bóttgera obok Kolediczanów nastpujce kraiki: Siromunti, Neletice,

Chutizi, Scuntira, Tuchurini, Weta, Puonzowa, Strupenice, Geraha,

Plisni, Brisingowe (= Brieznica), Sarowe, Zwikowe, Gutizi orientales.

Naturalnie, nie s to jeszcze wszystkie plemiona sorbskie, bo brakuje

ta czsto w ródach wymienianych Glomaczów czyli Daleminców.

Sowiaskie formy nazw przytoczonych mona znale midzy innymi

u Safafika i Bogusawskiego ^.

Pozostawiajc Pomorzan na boku, o których dziejach z przed

X. wieku nie moemy powiedzie nic pewnego, opiszemy w krótko-

ci tylko zawizki ustroju pastwowego u Obodrytów, Weletów
i Sorbów. Kada z tych trzech grup plemiennych prowadzia odrbn
polityk, ale sowiask tylko Weleci, gdy natomiast Obodryci i Sor-

* Tame, str. 135.

* BecT6epr', KoMiieHTapiS, str 146 i 147.

' Holenderski przekad Al Bekriego przez de Goeje (ogoszony w pracy

Een belangrijk arabisch bericht over de Slawische Volken omstreeks 965 n. Ch.),

przetumaczy na jzyk czeski Jos. Jireeek i ogosi w »as. Ces. Musea« w r. 1880,

str. 293 i nast., pod tyt. Zpravy Arabfiy o stfedov6ku slovanskrn, II.

* Tame, II., str. 56.

' KoMMeKTapin;, str. 89 i 40.

* Bogusawski, tame II., str. 65 i 56.

' Tame, str. 112.

8 Tame, str. 57—71. Zob. te dzieko Wil. Bogusawskiego i Mich. Hornika,

Historija Serbskeho naroda (Budyszyn, 1884) str. 14.

Encyklopedia polska lY, 2. 6
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bowie pomagali Frankom przeciw Sasom i Weletom. Gdy na schyku

VIII. stul. spotykaimy si w ródach z temi trzema grupami plemion

sowiaskich, spostrzegamy, e miay one niewtpliwie za sob ju
do znaczn przeszo polityczn. Nie s to zwyke ksistwa ple-

mienne albo jeszcze pierwotniejsze organizacye, lecz cae zwizki

plemion, federacye. Naturalnie pomidzy poszczególnymi grupami

plemion zachodziy rónice: najmniejsz zdolno do organizacyi po-

litycznej posiadali Sorbowie, którzy nie wznieli si do trwalszej

centralizacyi, jak dostrzegamy u Obodrytów i Weletów. Wachow-
ski, który dotychczas najlepiej opisa stan polityczny Sowian baty-

ckich i poabskich, uwaa za najwicej rozwinity ustrój pa-
stwowy Obodrytów, gdy ksistwo obodryckie miao charakter

monarchii wojskowej. Liczne wojny, prowadzone przez Obodrytów

na wasn rk lub w przymierzu z Frankami i na ich rozkaz, mu-

siay wydoskonali ich druyny, które stay si podpor wadzy mo-

narchicznej. Wadcy obodryccy Wilczan, Dróko i Sawomir, wyst-

puj w stosunkach zewntrznych sami bez udziau rady niszych

ksit lub wiecu ^ Wikszo plemion obodryckich utworzya fede-

racye, na które] czele stali dopiero co wymienieni ksita. Obok
ksit róda mówi o primores, meliores, praestantiores narodu.

Wachowski ^ tumaczy, e pod pierwszymi dwoma wyrazami rozu-

miano tu ksit poszczególnych plemion, ale dla takiego tumacze-

nia róda nie daj dostatecznego poparcia. Wachowski ^ sam przy-

puszcza, e pod wyrazem praestantiores rozumie trzeba wielmoów,
naczelników bogatszych rodów, ale to samo mona twierdzi i o na-

zwach primores i meliores. Sowem, terminologia róde nie jest

pewna. Ze wszake plemiona obodryckie tworzyy w istocie jak
federacye z ksitami na czele, których moemy nazwa wielkimi,

potwierdzaj to Roczniki fuldajskie, gdzie pod r. 844 powiedziano,

e »król« Obodrytów, Gotzomiutz (Gostomys), w bitwie z królem

niemieckim Ludwikiem poleg, poczem król ziemi jego odda do

sprawowania »wojewodom« (widocznie ksitom plemiennym, nie

chcc wznawia wadzy wielkoksicej) \

' Wachowski, tame, str. 106 i 107, 223.

* Tame, str. 108. — Jest w istocie prawd, e o ksiciu sorbskim Tglu
(Tunglo) pisze si »unus de Soraborum primoribusa (Roczniki frankoskie, r. 826).

» Tame, str. 108 i 109.

* Wachowski, tame, st-. 109, susznie zwraca uwag, e wikszo kro-

nikarzy niemieckich mylnie uwaa Gostomysla za jednego z wielu »królów«

obodryckich. — Pod sowem »wojewodowie« (duces) we wzmiankowanem miejscu

Roczników frankoskich monaby ewentualnie rozumie niemieckich wojewo-

dów, ale prdzej naley przypuszcza, e chodzi tutaj o miejscowych obodryckich

ksit plemiennych.
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Pod r. 862 te Roczniki fuld. notuj, e frankoski król Ludwik

pojedna si ze swym synem Karlomanem i wiód wojsko przeciw

Obodrytom, których wojewoda (dux) Tabomiuzl (Dobomys), mia by
zmuszony do posuszestwa (czemu wszake przecz Annales Berti-

niani) i dania zakadników (midzy nimi i syna wasnego). Wachow-
ski 1 uwaa tego Dobomysa znów za wielkiego ksicia (aczkolwiek

w ródach niema mowy o innych ksitach obodryckich), a w ten

sposób denie Ludwika, aby wadza wielkoksica u Obodrytów

zostaa zniesion, nie byoby urzeczywistnione. W stul. X. widzimy

wszake, e pastwo Obodrytów rozpado si znów na kilka ksistw

niezalenych.

Jak posiadali wadz wielcy ksita obodryccy, o tem moemy
wypowiedzie jedynie przypuszczenie. Niektórzy z nich postpowali

dosy bezwzgldnie, co si okazuje np. ze sprawy, wytoczonej w r.

819 (wedug Roczników frankoskich) przez primores populi na ce-

sarskim dworze w Akwizgranie, przeciwko ich ksiciu Sawomirowi.

Ksi skazany zosta na wygnanie, a rzdy oddano Czadragowi, sy-

nowi poprzedniego ksicia, Dróka. Ale i rzdy Czad raga nie podo-

bay si wielmoom obodryckim, którzy i na niego skaryli si ce-

sarzowi w r. 826. Czadraga wezwano wtedy na pastwowy sejm

niemiecki, aby si usprawiedliwi, a Obodrytów zapytano, czy chc
nadal jego rzdów. Przysza odpowied podwójna: od »lepszych

i przedniejszych« (meliores ac praestantiores) — twierdzca, a od

innych przeczca. Cesarz, kierujc si zdaniem wielmoów i otrzy-

mawszy zakadników, wyprawi Czadraga z powrotem do kraju.

Z tej wiadomoci Roczników frankoskich dowiadujemy si, e
Obodryci musieli si zbiera na jakie wiece (sejmy), poniewa ina-

czej trudno byoby cesarzowi dosta od caego narodu odpowied.

W wiecach tych obok wielmoów widocznie bra te udzia i lud

prosty.

Równie niektóre plemiona Weletów czyli Lutyców two-

rzyy federacye. Annales regni Francorum wymieniaj pod r. 789 ich

wielkiego ksicia Drogowita. Podda si on Karolowi z caym ludem,

a za jego przykadem uczynili to samo i wszyscy pozostali »naczel-

nicy i ksita« (primores ac reguli) Sowian. Wachowski ^ tumaczy,

e pod sowem primores rozumie naley ksit sabszych plemion,

gdy reguli byli to ksita mocniejsi.

Now wiadomo o ksitach weleckich podaj te same Ro-

czniki pod r. 823, gdy przybyli na sejm do Frankfurtu dwaj bracia,

» królowie* Weletów, Miogost (Milegast) i Czalodrag (Cealadrag), któ-

1 Tame, str. 110.

» Tame, str. 101.

6*
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rzy przed cesarzem toczyli spór o rzdy. Byli to synowie ))króla«

weleckiego Ljuba, który, aczkolwiek podzieli si pastwem z brami,

to jednak, jako najstarszy, sprawowa zwierzchnicze rzdy. Gdy Ljub

poleg w boju z Obodrytami, wtedy naród, tj. sejm caego ludu we-

leckiego obra za »króla« syna jego Miogosta, jako starszego. Ponie-

wa jednak Miogost niegodnie sprawowa rzdy powierzone sobie

wedug narodowego obyczaju (secundum ritum gentis, tj. jako starszy

w rodzie), naród go wic obali a wgodno królewsk« nada mod-
szemu bratu. Z takiego obrotu rzeczy niezadowolony Miogost od-

woa si do cesarza, który przekonawszy si, e lud przychylniejszym

jest dla modszego ksicia, postanowi, e on ma rzdzi. Obu braci

nastpnie obdarowa i uwolni, jak tylko przyrzekli, e nawzajem

bd zachowywa zgod.

W ródach znajduje si bardzo mao miejsc, któreby informo-

way nas tak dokadnie o ustroju pastwowym Sowian poabskich.

Widzimy tutaj, e Weleci znali godno wielkiego ksicia i ksit
jemu podlegych (dzielnicowych), e wytworzya si ju u nich pewna
dynastya, wic zasada dziedzicznoci tronu, a mianowicie ze staym
porzdkiem nastpstwa (tron wielkoksicy dziedziczy najstarszy

syn), naturalnie, przy znacznym wpywie woli narodu, który na wiecu

móg tron niegodnemu wadcy odebra i odda go innemu czonkowi

dynastyi. Ten zwyczaj narodowy szanowany by i przez króla fran-

kosk ego.

Od r. 826 przez cae jedno dziesiciolecie nic nie sycha o So-

wianach batyckich i poabskich. Dopiero w r. 836 lub 837 ^ wypo-

wiedzieli Obodryi i Weleci posuszestwo Niemcom, wskutek czego

cesarz Ludwik Pobony wyprawi przeciwko nim wojsko. Wtedy
Sowianie nietylko si poczyli, lecz nadto oddali si pod opiek
królowi duskiemu Erychowi (Horychowi). Rezultat wyprawy cesar-

skiej przeciwko poczonym plemionom obodryckim i weleckim nie-

zupenie by pomylny: Wodzowie niemieccy wprawdzie powrócili

na dwór cesarski z zakadnikami i owiadczyli, e Sowianie s po-

konani (838), wszake zaraz nastpnego roku ci Sowianie z du-
skimi Wikingami rabowali kraje niemieckie. Do zwizku obodrycko-

weleckiego przyczyli si wtedy i Glinianie z poabskimi Sorbami.

Cesarz wyprawi przeciwko nim w kocu r. 839 wojska, ale kroni-

karz nie wspomina nic o ich powodzeniu, i wiadomo tylko, e nad

Sorbami poabskimi odniesiono zwycistwo '^.

* Wedug Bogusawskiego, Dzieje Sowian póln.-zach. III., str. 54, byo to

w 1. 836 i 836.

2 rHJiB(j)epAHHr'B, BopBÓa CjiasaHt et HfeMii,aMH na óajiTincKOM-B IIoMopti (Pe-

tersburg, 1861), .str. 61-66.



K. KADLEC: O ZAWIZKACH PASTW U LUDÓW S.OWIASKlCH 85

Zwizek obronny, zawarty przez Obodrytów i Weletów prze-

ciwko Niemcom w r. 888, móg si sta pocztkiem wielkiej federa-

cyi wszystkich plemion batyckich i poabskich. Niestety, nie posunli

si Sowianie poza ten krok pierwszy, stwierdzajc przez to brak

naleytego zmysu politycznego. Zamt w stosunkach, jaki zapanowa
w pastwie wschodnio- frankoskiem, nie by dla nich pobudk do

poczenia si przeciwko Niemcom, aby na zawsze uwolni si z pod

ich jarzma. Zadawalniali si krótkotrwa niezalenoci. Jeeli za
czasami wystpowali zaczepnie przeciwko swym nieprzyjacioom,

czynili to tylko, bdc zmuszonymi do tego przez Normanów (cz-

ciowo te przez Duczyków), którzy po mierci Ludwika Pobonego
(840) stale niepokoili kraje niemieckie. W ogonie normaskim znaj-

dowali si Obodryci (i Glinianie) zwaszcza od r. 857, kiedy Roryk,

krewny duskiego króla Haralda, osiedli si w zachodniej czci
obecnego Szlezwigu. Obodryci wspólnie z Rorykiem upili kraje nie-

mieckie i wtedy Niemcy bez powodzenia podejmowali przeciwko

nim w r. 858 i 862 wyprawy wojenne. Pod r. 867 znów róda
wspominaj o wyprawie przeciwko Obodrytom, ale wynik jej jest

nieznany. 1 wtedy take Obodryci dziaali jednoczenie z wrogiemi

wystpieniami Roryka przeciw Niemcom. Plemiona obodryckie i, jak

si zdaje, cae Pomorze sowiaskie, byy niezalene zupenie od Nie-

miec, i tylko Glinianie wraz z niektóremi pogranicznemi plemionami

Sorbów poabskich pacili Niemcom danin, ale w r. 877 i oni paci
jej nadal nie chcieli. Roczniki fuldajskie powiadaj, e w tym wanie
roku król ujarzmi owe plemiona bez walki i otrzyma zakadników
oraz niemao darów.

Przez cztery dziesiciolecia (877—919) mieli batyccy i poabscy

Sowianie spokój od Niemców. Ale nawet w tych, tak dogodnych dla

nich czasach, kiedy pastwo Niemieckie byo miotane staymi niepo-

kojami wewntrznymi, nie potrafili Sowianie zjednoczy si w wiksze
zorganizowane pastwo, któreby mogo sprzeciwi si Niemcom. Z tych

czasów niewiele dowiadujemy si o nich. W r. 880 napadli na kraje

niemieckie w poczeniu z Normanami. W r. 889 Arnulf podj wy-

praw przeciwko Obodrytom, ale znów bez powodzenia, potem za
w r. 895 Obodryci wysali do niego posów z darami, i zawarto po-

kój 1. O Weletach wogóle niema z tych czasów wzmianki.

Najmniejsze zdolnoci polityczne wykazali wród Sowian po-

abskich, jak ju powiedziano, Sorbowie, O jedynym ich ksiciu,

Miliduchu (Melito, Miliduoch), mona przypuszcza, e okoo r. 806

stan na czele wikszego zwizku plemion serbskich, e by wic

1 rn.oi4>3pAiiHrb,- tame, str. 67—85.
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jakim wielkim ksiciem \ Chronicon Moissiacense (pochodzenia po-

udniowo -francuskiego) nazywa go rex superbus, qui regnabat in

Siurbis, a obok niego wspomina o »ceteri reges ipsorum« (tj. Siur-

borum) ^. Poza tern wymieniani s tylko ksita poszczególnych

plemion serbskich, np. pod r. 805 ta kronika moissyacka mówi
o ksiciu Glomaczów, Semilu, który musia upokorzy si przed

Frankami i wyda im dwu synów, jako zakadników. W r, 826 po-

woany na sejm pastwowy w Ingelheimie ksi sorbski Tglo
(Tunglo), aby usprawiedliwi si z nieposuszestwa (niewiary), by
przez cesarza uwolniony dopiero wtedy, gdy da swego syna jako

zakadnika. W czasach wojny z Weletami i Glinianami (w r. 839}

w Annales Bertiniani ukazuje si jako »rex«, ksi plemienia Koledi-

czanów Giemys (Cimusel) pokonany i zabity przez Sasów. Kolediczanie

jeszcze przed ukoczeniem wojny obrali nowego ksicia, który na-

stpnie zawar z Frankami pokój, dajc zakadników. Te Roczniki

bertyskie podaj, e ksi Kolediczan posiada obok gównego swego

grodu jeszcze jedenacie innych. Zdaje si wic, e Kolediczanie sta-

nowili jedno z przedniejszych plemion serbskich, i jak to wida z po-

przedniej notatki, ksi ich by obieralny. W Rocznikach fuldajskich

pod r. 856 czytamy, e król Ludwik, kiedy cign do Czech, skie-

rowa drog przez terytoryum Sorbów i pokona Dalmatów (= Da-

lemiców czyli Glomaczów) i wziwszy od nich zakadników, narzu-

ci im obowizek pacenia daniny. O ksiciu Czeciborze, który w r.

857 przyj syna czeskiego ksicia Witorada, mówilimy ju wyej.

Wedug Roczników fuldajskich tene Czecibor, wierny sprzymierze-

niec króla niemieckiego, zosta w r. 858 przez Sorbów zabity za sw
polityk niemieck. W r. 869 Sorbowie wzili udzia w ogólnem po-

wstaniu Sowian przeciwko Niemcom i najli sobie do pomocy woj-

sko czeskie, zostali wszake znowu pokonani. Pod r. 874 w Roczni-

kach fuldajskich zanotowano, e Sorbowie, Suslowie i »ich ssiedzi«

odpadli od króla niemieckiego, ale zostali wróceni do dawnego po-

suszestwa; lecz ju w r. 877 Suslowie i »ich ssiedzi« znowu od-

mawiaj daniny, podobnie jak Glinianie, o czem ju bya mowa.
Wtedy jednak Sorbowie poabscy z pod niemieckiego przeszli ju
pod zwierzchnicze panowanie wielkomorawskie. W r. 880 wspólnie

z Glomaczami, Czechami i »innymi ssiadami« wtargnli do Turyn-

gii, któr upili na równi z ziemi w dorzeczu Sali, zamieszka przez

Sowian, którzy zostali wierni Niemcom ^. Z tej wiadomoci Roczni-

ków fuldajskich widzimy, e tylko cz plemion sorbskich nad Sal

1 Wachowski, tame, str. 111.

« Morium. Germ. SS. t. I., str. 308.

3 Wachowski, tame, str. 111—113.
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podleg-aa u schyku w. IX. panowaniu niemieckiemu, wszystkie za
pozostae plemiona sorbskie i obodryckie uwolniy si od zwierzchni-

ctwa niemieckiego. O Weletach niema w ródach wzmianki, ale oni

od samego pocztku najwicej stawili Niemcom czoa, i dlatego naj-

prdzej mogli przy kocu IX. stul. wybi si na wolno. Dopiero

królom z dynastyi saskiej udao si w X. stul. osign pewne re-

zultaty w walce z poabskimi i batyckimi Sowianami i.

Pocztki ycia pastwowego Sowian polskich osonite s
zupen tajemnic. Dopiero od drugiej poowy X. w. powiadamiaj

nas róda o pierwszym historycznym ksiciu polskim, Mieszku. Pe-

wnem wszake jest, e pierwsze zawizki pastwowego ycia pol-

skiego o wiele s starsze. wiadczy o tem przedewszystkiem istnie-

nie wielu plemion, z których skada si naród polski przez czas

dugi jeszcze po utworzeniu si zcentralizowanego pastwa. Te ple-

miona nie mogy powsta w okresie centralizacyi; przeciwnie, cen-

tralizacya zacieraa rónice pomidzy poszczególnemi plemionami

i wytwarzaa z nich naród jednolity. Na podstawie znanych stosun-

ków wród innych Sowian moemy sdzi, e i Polacy, kiedy wst-

powali na widowni historyi, mieli ju za sob okres istnienia pastewek
plemiennych, o których historya nic nam nie mówi, poniewa So-

wianie polscy zbyt oddaleni byli od ówczesnego zachodnio-europej-

skiego i bizantyskiego ruchu kulturalnego. Jednem z pierwszych

plemion polskich, którego imi podaj nam róda, byli Wilanie,

póniejsi Maopolanie. Wzmiankuje o nich (Yuislane) ju Geograf

bawarski, dalej król Alfred w opisie Germanii, a wreszcie legenda

o w. Metodym (rozdz. 11). Wedug niej wielce potny ksi poga-
ski, w ziemi Wilan osiady, drczy i wyszydza chrzecijan. w. Me-

tody napomina go do ochrzczenia si w swym kraju, by nie zosta

ochrzczonym jako jeniec w kraju obcym, co si póniej spenio.

Wedug zgodnego mniemania historyków, ów ksi Wilan zosta

wyzuty z ziemi przez witopeka morawskiego. Niektórzy historycy,

jak Bogusawski 2 podaj, e si to stao w r. 884—885, Potkaski ^

wszake odnosi to zdarzenie do lat 874—879. Legenda o w. Meto-

* Z literatury o polabskich Sowianach przed X. stul. podajemy (oprócz

Wachowskiego): Giesebrecht, Weridische Geschichten aus den Jahren 780 — 1182

(3 t., Berlin, 18M); Hilferding, HcTopia BajiTiHCKHxi> CjiaBHHt (Moskwa, 1855) ; tego
Bopbóa C^asaHTE. cb H-feianaMH na Ba.;iTiHCKOM'B IIoMopt-fe (Petersburg, 1861); l^awiski

IIojiaócKie CjiasaHe (Warszawa, 1871); Bogusawski, Dzieje Sowiaszczyzny pó-
nocno-zaciodniej, II. i III. t. (F^ozna, 1889 i 1892); Kotijarewskij, ^pcehocth opn-

flHiecKaro ówra, BajiTiftcKHKt CjiaBaH'& (Praga, 1874).

« Dzieje Sów. pón.-zach. III., 128 i 270.

' Kraków przed IMastami (Rocznik Krakowski), str. 302.
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dym ksicia owego nie nazywa z imienia, Bog"uchwa * wszake wy-
mienia yjcego w czasach pogaskich ksicia wilickiego Wisawa
(Wyslaus). Tego Wisawa Bielowski ^ utosamia z ojcem ksicia za-

chlumskiego Michaa, podanym przez Konstantego Porfyrogennit (De

admin. imp., cap. 35) pod imieniem Bouas^ouTCyj, co afafik ^ czyta

Wyszesaw (w skróceniu Wysza), std te nazywa wymienionego
ksicia zachlumskiego Michaem Wyszewicem. Bogusawski * nazywa
ksicia wilickiego, pokonanego przez witopeka, Wyszewitem. Po
upadku pastwa Wielkomorawskiego, jak sdzi Potkaski ^, z czem
mona si zgodzi. Wilanie stali si znów plemieniem samodzielnem.

Obok Wilan Geograf bawarski wymienia lzan (Sleenzane)

i Opolan (Opolini), oba plemiona niewtpliwie polskie. lzanie po-

siadali wedug niego 15 grodów. Opolanie 20.

Ani Wilanie, ani polskie plemiona na lsku nie posiaday na-

turalnych warunków do wytworzenia wikszego zcentralizowanego

pastwa polskiego. Denie do centralizacyi mogo si zrodzi jedy-

nie wród plemienia, geograficznie najdogodniej pooonego i stoj-

cego najwyej pod wzgldem kulturalnym. Te warunki posiadali

waciwi Polanie, nazwani tak od siedzib w polach. Ju nazwa sama
wskazuje, e w cywilizacyi postpili najdalej ze wszystkich plemion

lechickich, zajmowali si bowiem przewanie rolnictwem, gdy tym-

czasem inne plemiona wschodnio -lechickie wedug wszelkiego pra-

wdopodobiestwa trudniy si jeszcze po wikszej czci chowem by-

da, na co wskazuj same ich nazwy, od charakteru ich siedlisk za-

lene: czanie (póniej Lczyczanie) otrzymali nazw od k, na

których byli osiedleni, Kujawjanie i Mazowszanie od ziemi niedawno

dopiero uprawianej, czci dzikiej jeszcze ^ Dla Polan w porównaniu

z innemi plemionami byo jeszcze i to pomylne, e przez ich tery-

toryum przechodzia droga handlu wiatowego \ a wic i pod tym

^Chroni, cap. 20 (Bielowski, Mon. Pol. II., 510).

» Mon. Pol. 1., 38.

» Slov. Staro., II., 273.

* Dzieje Slow. pón.-zach., III., str. 128 i 270.

5 Kraków przed Piastami, str. 315. Wedug Brucknera, O Piacie, str. 42,

gówna cz ziemi Wilan znajdowaa si pod rzdami Mieszkowymi.
8 Wojciechowski, Chrobacya (Kraków, 1873), str. 2h1, powiada: Kujawa,

kujawy, kujawiszcze: obszary wieo wytrzebione, albo pagórki bezdrzewne i pia-

szczyste wród lasów. — Bogusawski, tame, II., str. 125, uw. 43, do tego dodaje

wedug Maciejowskiego: W mowie ludu ruskiego Kujawa znaczy kraj stepowy,

pustynia. — Równie Mazowsze oznacza wedug Bogusawskiego, tame, II., str.

132, miejscowoci brudne,, pokryte kaem, muem, uem, jakich na Mazowszu peno.

' Szelgowski, Najstarsze drogi z Polski na wschód (Kraków, 1909), str. 86.

Droga handlowa ze wschodnich krajów islamu na pónoc Europy sza wedug
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wzgldem stali wyej, ni inne plemiona wschodnio -lechickie. Gdy
jeszcze zwrócimy uwag i na to, e Polanie, znajdujc si w porodku
plemion lechickich, nie byli naraeni na nieprzyjacielskie napady

Niemców, jak plemiona zachodnio -lechickie, ani na najazdy Prusa-

ków, Litwinów i Jadwingów, jak Mazurzy, wtedy zrozumiemy, dla-

czego orodkiem centralizacyi pastwa polskiego bya wanie ziemia

Polan 1.

Dotychczas nie potrcilimy nawet o kwesty chrzecijastwa

u Sowian zachodnich. Ze wzgldu na to, e chrzecijastwo — to

olbrzymi przewrót, jaki nastpi w caem yciu duchowem plemion

pogaskich, a naturalnie i w pastwowym ich ustroju, mogoby si
wydawa, e kwesty tak daleko sigajcego znaczenia zupenie po-

minlimy. Przedmiot ten wykracza wszake poza zakres naszej roz-

prawy, gdy przed wiekiem X. nie byo nawet prób szerzenia chrze-

cijastwa wród Sowian batyckich i plemion polskich (z wyjtkiem
Wilan), a jakkolwiek w pastwie Wielkomorawskiem i w Czechach

wiara Chrystusa bya ju goszon, to jednak nie zapucia jeszcze

w IX. stul. gbszych korzeni.

Szelgowskiego przez pastwo Chazarskie, Bufgary i Wgry do górnego i rod-
kowego Pomorza, a std ku rodkowej Wile

' eby pastwo polskie powstao wskutek najazdów obcych plemion, jak

chc niektórzy historycy, na to niema adnego dowodu.



o prawie prywatnem zachodnich Sowian
przed X. wiekiem

napisa

Karol Kadlec.

Wiadomoci historycznych, z których moglibymy wytworzy
sobie obraz prawnego ycia sowiaskiego przed X. stul., zachowao
si bardzo mao. Analogie, czerpane z prawa innych narodów, mia-

nowicie Germanów, jako i wsteczne opiniowanie nad podstawie

materyaów póniejszego pochodzenia, a wreszcie i lingwistyka, po-

zwalaj nam jednak nabra pewnego wyobraenia chocia o niektó-

rych instytucyach prawnych. Wiele kwestyi pozostanie dla nas na-

turalnie niejasnych, o odgadnicie niektórych innych nawet nie mo-

na si kusi.

Tak np. w kwestyi zdolnoci prawnej i zdolnoci do dziaania

moemy powiedzie bardzo mao. Wiemy mianowicie, e pe od-

grywaa w prawie sowiaskiem dosy wielk rol — penoprawnym
podmiotem jest tam bowiem mczyzna -- ale ju o wpywie rónic

wieku na zdolno prawn i na zdolno do dziaania, tj. jakie byy
stopnie wieku, i jak je liczono, o tem nic ju nam nie wiadomo.

Równie o wpywie zdrowia cielesnego i umysowego na

zdolno prawn i na zdolno do dziaania przed X. stul. nie mo-

emy nic powiedzie.

Jak prawa wszystkich narodów, tak i prawo sowiaskie znao
pierwotnie instytucy niewolnictwa, i tak samo, jak tamte, byo
prawem ekskluzywnie narodowem, plemiennem, w tem znaczeniu,

e suyo wycznie tylko osobom przynalenym do prawnej wspól-

noty plemiennej. Prawna wspólnota nie moga ogarn, rozumie si,

wszystkich plemion sowiaskich, ani nawet wszystkich plemion,

z których potem — poczynajc od w. X. — powstaway osobne na-

rody sowiaskie. [Za czasów ustroju plemiennego, kiedy pojcie po-

jedynczych narodów sowiaskich jeszcze si nie wytworzyo, kade
plemi byo oddzieln jednostk nietylko etniczn, ekonomiczn, tery-
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toryaln i pastwow, lecz i prawn. Jakkolwiek poszczególne ple-

miona miay swoje zwyczaje prawne, podobne do zwyczajów pra-

wnych plemion pokrewnych, a pod niektórymi wzgldami zupenie

z njmi zgodne, to jednak ich moc obowizujca rozcigaa si tylko

na jednostki przynalene do danego plemienia. Obcoplemienit.c, jeeli

moemy sowa tego uy, uwaany by za cudzoziemca, a cudzozie-

miec z prawnej wspólnoty by wyczony. Pocztkowo uwaano go

za wroga, a dopiero póniej, kiedy plemiona przestay same sobie

wystarcza, i kiedy mianowicie zrodzia si potrzeba utrzymywania

stosunków handlowych z ludmi przynalenymi nietylko do innych

plemion, lecz i do obcych narodów, wtedy poczto si zapatrywa

na obcego ju nie tak wrogo, cho jeszcze w dalszym cigu z nie-

ufnoci. Cudzoziemca przypuszczano powoli chocia czciowo do

prawnej wspólnoty.

eby kto móg by penoprawnym czonkiem prawnej wspól-

noty, wymagano dalej, aby by mczyzn wolnym. Niewolnik

w prawie sowiaskiem, nie bdc wprawdzie zwykym przedmiotem,

uwaany by czsto za podmiot prawa, ale bardzo ograniczony. Utrzymuj
niektórzy, e prawo sowiaskie pod tym wzgldem rónio si od

prawa innych narodów, mianowicie rzymskiego i germaskiego, które

na niewolnika patrzyy tylko jako na przedmiot. Podobno wskazuj
ju na to rónice terminologiczne. Po grecku niewolnik nazywa si
(obok zwykego 5oOXoc) dvSpa7To5ov = z ludzkimi nogami (tj. stworze-

nie), w st. niem. manahoubit = z ludzk gow (stworzenie, redn.

w. a, capitale); a, mancipium ^ W przeciwiestwie do tego u so-

wian podobno niewolników nazywano podobnie jak i dzieci, wic
jak czonków rodziny. Porówn. st. sów. i ros. paót, servus (sanskr.

arbha — arbhaka, may, saby, chopiec), czesk. rob6, ros. pe6eH0Ki>

(dzieci); czesk. otrok (servus) i soweskie otrok (dzieci); czesk. chlap,

polsk. chop, ros. xojion'B (servus) — czesk. chlapec, pachole, polsk.

chopiec (puer), sów. hlapec (1. der Knecht, 2. der Bub), czesk. pa-

choek (der Knecht), pol. pachoek. Chobymy pominli to, e i po

grecku take niewolnik nazywa si Trat (chopiec), a po ac. puer, to

i tak z samych nazw sowiaskich mona tylko wycign wniosek,

e traktowanie niewolników i dzieci byo u Sowian podobne, co na-

turalnie nie znaczy jeszcze, by stanowisko niewolników byo po-

mylne. Przeciwnie, dawniejsze dzieje wskazuj, e z niewolnikami,

jak równie i z dziemi obchodzono si surowo.

* Schrader, Heallexikon der germanischen Altertumskunde (Strassburg, 1901),

str. 810. Tame podany jest podobny wyraz sanskrycki, dwipada =- dwójnogi

(dwójnogie stworzenie, dwójnogie bydl).
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Charakterystyczn cech prawa sowiaskiego jest to, e w niem

szerokie znaczenie posiada zasada kolektywizmu w przeciwiestwie

do zasady indywidualizmu. Objania si to niedostatecznym rozwojem

tego prawa, zwaszcza przed w. X., kiedy zwizki pokrewiestwa nie

rozluniy si w tej mierze, aby liczne ich zadania mogy by prze-

niesione na zwizek pastwowy. Jednostka dochodzia w tych czasach

do znaczenia tylko jako czonek zwizku rodzinnego, jako czonek

rodziny i rodu. Te zwizki, na pokrewiestwie oparte, byy niszemi

ekonomicznemi i prawnemi jednostkami, które odgryway rol nie-

tylko w prawie prywatnem, lecz i w publicznem. W zakresie prawa

rzeczowego przez czas dugi utrzymuj si wspólnoty rodzinne i ro-

dowe w zakresie pewnych rodzajów nieruchomoci, a dopiero powoli

obok tego toruje sobie drog prawo wasnoci indywidualnej.

Inn cech prawa sowiaskiego jest jego charakter rolniczy.

Ludno, która mu podlegaa, zajmowaa si przewanie rolnictwem,

w drobnej za czci rzemiosami i handlem. Dotyczy to nie tylko

wyszych klas ludnoci, z których póniej powstaa wysza i nisza

szlachta, lecz i prostego ludu. Dlatego normy prawa obowizkowego
w sowiaskim systemie prawnym s bardzo szczupe i niedostateczne,

gdy tymczasem prawo rzeczowe zawiera rónorodniejsze przepisy

prawne.

Podmioty i przedmioty prawa.

Jednostka bya podmiotem prawda u dawnych Sowian tylko

wtedy, gdy chodzio o prawo rodzinne, a w zakresie prawa majtko-

wego tylko przy ruchomociach. W przeciwiestwie do tego, przy

nieruchomociach rozwiny si tylko wspólnoty wasnociowe ro-

dzinne i rodowe, które dopiero z czasem ustpoway wasnoci ind y
widualnej.

Jest to rzecz naturaln, e najpierw rozwino si prawo wa-
snoci wzgldem rzeczy ruchomych, poniewa te przenoszono lub

przewoono, i zwaszcza, gdy czowiek uprawia jeszcze koczowniczy

sposób ycia. Susznie zwraca uwag Henn. Jireek ^, a po nim

Wadimirskij -Budanow *, e ju w najstarszych zabytkach ukazuje

si dla ruchomoci nazwa: HM-fenie, mienie, majtek. S to przedmioty,

które mog by wzite do rki (jmu), a nastpnie trzymane (HM'feK),

imam, mam). Innym terminem dla ruchomoci jest u Sowian: v6c

(Beiii,b), rzecz (pt^it), stvar. Dla ruchomoci powstao wczenie pojcie

prawnej wasnoci indywidualnej, poniewa czowiek nie móg si

1 Slovansk pravo v Cechach a na Morave, II. (Praga, 1864), str. 277.

* OóaopT. HCTopin pycc. npasa (Petersburg-Kijów, 3 wyd., 1900), str. 515.
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obchodzi bez niektórych przedmiotów. Tak np. mczyzna potrze-

bowa metyl ko odziey, lecz i broni, kobieta za odziey i byskotek.

To byy zapewne pierwsze przedmioty, dla których wytworzyo si

prawo wasnoci indywidualnej; uwaano je za tak zronite niejako

z osob, e po jej mierci skadano je do jej g^robu. Bardzo wczenie

równie i bydo stao si cennym przedmiotem wasnoci, ale pocz-

tkowo nie indywidualnej, lecz wspólnej, nalecej do caego szczu-

plejszeg-o lub obszerniejszego zwizku rodowego. Podobnie miaa si

rzecz LA czasów koczownictwa z namiotami, a w czasach bardziej

staego osiedlenia z domami, pierwotnie drewnianymi i przenonymi,

które przeto uwaano za ruchomoci; dopiero bardzo póno pnc/to

stawia domy murowane.

Ibn Rusta opowiada o Sowianach ruskich, e za jego czasów

znali jeszcze mieszkania podziemne. wW ich kraju panuje podobno

tak cika zima, /.e ludzie wykopuj sobie w ziemi dó, wznosz nad

nim dach z drzewa, podobny do kopuy wity chrzecijaskich i to

przykrywaj nastpnie ziemi. Do tego mieszkania podziemnego uda-

jc si z rodzin, kady zabiera drzewo i nieco kamieni, nastpnie

rozpala ogie, a kamienie si rozgrzej i poczerwieniej; kiedy si

stan dostatecznie gorce, leje na me wod, aby powstaa z niej para.

W taki sposób mieszkanie si ogrzewa, a czowiek zdejmuje wtedy

z siebie odzie.* W^ takich doach pozostaj podobno ruscy Sowianie

a do wiosny « ^

Wiadomo ta, którby moe kto chcia rozcign i na pozo-

staych Sowian, wedug wszelkich danych nie tyczy si mieszka
nawet ruskich Sowian, lecz tylko ich ani, co si jasno okazuje

z podobnej wiadomoci Al Bekriego ^

Stawia chaty drewniane nauczyli si Sowianie zapewne od

cudzoziemców. Germanów i Greków; wiadcz o tem sowa: ch^e,

chata (z germ. hus, haus i kot, kytja, kote) i chaupa (z greek. xaXóprj).

Sporn jest kwestya, w jakiej formie powstao u Sowian prawo

wasnoci gruntowej. Dawniej przyjo si ogólne mniemanie, e prawo

wasnoci indywidualnej byo poprzedzone przez prawo wasnoci ko-

lektywnej, obecnie za zaprzeczaj temu niektórzy nowsi pisarze ^

* Xbo.7icoh'b, HsB-bcTia o Xo8apax'B... CjiaBHHax'b h PyccaKt..., str. 32 i 3H; Fap-

icaBH, CKaBania, str. 266 i 267. — Ciekawem jest, e anie parowe, podobne do

ruskich, znali i .Sowianie czescy. VV »Zy woeie i cierpieniach w. Wacawa i w.
Ludmiy* napisanym przez Kristiana. rozdz. 9 (PeUaf, Nejstarii kronika eska, str.

162). podano i ich nazw stuba, która zupenie zgadza pi z nazw, zachowan
przez Al Bekriego itba (atba), co de Goeje czyta istba.

* Bar. tiozen, HsB-hcTiH Aji-BepKH, str. 57; BecT6epi»b, KoMMenrapift, str. 152.

» Wedug Peiskera z poród Sowian gównie Ivan Strohal, w kilku swych

pracach, np. Razvitak ylastnosti (Rad Jugosl. Akad., ks. 164, 1906) i Zadruge
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Dowody ich nie s wszake przekonywajce. Nie uwaamy nawet

za moliwe, aby indywidualna wasno gruntowa bya starsz form,
ni wasno kolektywna. Istotnie, wyobramy sobie pocztki koloni-

zacyi ziemi: hordy koczownicze, poruszajce si stale w wielkich

masach ze swem bydem, z jakiejkolwiekbd przyczyny odrazu prze-

staj zmienia miejsce swego pobytu i postanawiaj stale osiedli si
na okrelonej przestrzeni ziemi. Otó nawet wtedy, gdy wybior so-

bie siedziby najwygodniejsze, niemoliwem jest, aby wszystkie czci
rozdzielonej ju hordy zajy grunta, które z atwoci dayby si
uprawia. k, odpowiednich na pastwiska dla byda jest mao, wi-
kszo za obszaru zajtego pokrywa gsty, wysoki las lub przynaj-

mniej niskie zarola. Pierwsz koniecznoci jest wtedy zaoenie
osady, wzniesienie budynków dla osiedlajcej si ludnoci i naturalnie

uprawienie przynajmniej czci zajtych obszarów pod orne grunta,

a to si moe sta wtedy, gdy bdzie wykarczowany kawa lasu. Te
pierwsze prace, poczone ze staem osiedleniem si, dla dotychcza-

sowego koczownika, przywykego tylko do prónowania, s tak tru-

dne, e jeno nierad si na nie decyduje i to tylko wspólnie z innymi

ludmi. Trudnej walki z przyrod nie moe tutaj podejmowa je-

dnostka, lecz wiksza ilo poczonych jednostek. Przychodzi im
czsto walczy z rozmaitymi nieprzyjaciómi tak, e osiedlona grupa

musi si organizowa nietylko pod wzgldem ekonomicznym, lecz

i wojennym, a ju ta okoliczno wyklucza indywidualne obejmowa-

nie na wasno ziemi. Dawniejsza horda naturalnie przestaje istnie.

Rozpada si na rody, wiksze grupy pokrewne, które liczb swych
czonków mog si wzajemnie znacznie róni, tak e jeden ród li-

czy moe kilkaset osób, gdy inny zaledwie kilkadziesit. Ród, o ile

nie jest zbyt liczny, osiedla si z reguy razem w jednej osadzie,

zwanej u Sowian ves, vesnice, wie, BecB, sioo, ce.ao, sedlo. U So-

wian zachodnich przyj si wyraz wie, ves. Oznacza pierwotnie

pokrewiestwo (Sippe) \ wskazywa wic, e wsi byy osadami,

w których osiedlay si rodziny wzajemnie pokrewne. Jedynie tam,

gdzie rody byy zbyt liczne, dzieliy si zapewne na mniejsze grupy

rodzin i zakaday po kilka wiosek. Nowe osady dugi czas nie po-

siaday nazw adnych, które suyy jedynie ich mieszkacom, ci

junih SloYJena (Glasnik zemaljskog muzeja u Boni i Hercegovini, XXI., 1909),

usiuje dovirie, e ustiój zadruny w czasach pierwotnych nie móg wogóle po-

wsta. Podug jego mniemania »piimitivno pravo ne pozna jo nikakvo ograni-

«enje osobne slobode i slobode vlastnitva. Po primitivnom pravu eovjek je iii

posve Slobodan i neogranieni ylastnik nad svim, na to je upravljena njegova

volja; iii on je rob, tj. objekat tugjeg vlastnitva« (Zadruge u ju. Slov., str. 261).

1 Schrader, Reallexikon, str. 143, przytacza aó. vicus, got. weihs, st. sów.
BBC, alb. vise, co ogóem znaczyo tyle jak niem. Sippe.
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bowiem brali nazw od imienia swego naczelnika, starosty. Jeeli

jego imi brzmiao Lobek, Kle, Zwierota, to i lud mu podwadny
zwa si Lobkowicy, Klenowicy, Zwierocicy. Te patronimiczne nazwy
ludnoci stay si z czasem nazwami samych osad wiejskich (Lobko-

wice, Klenowice, Zwierocice). To samo byo i u innych narodów,

np. Greków (Paionidai, Jonidai, Titakidai, Semachidai) i Germanów
(niemieckie nazwy na -ing i -ingen; we woskim jzyku nazwy miej-

scowoci cz si z wyrazem fara = ród) ^. Osady o nazwach pa-

tronimicznych wedug wszelkiego prawdopodobiestwa s najstarszemi

osadami sowiaskiemi. Znajdujemy je we wszystkich krajach so-

wiaskich, a wic i u Sowian zachodnich. Z terytoryum czeskiego

podaje niektóre nazwy Herm. Jireek (Slov. pravo v Cechach a na

Morave, I. t., 1863), w literaturze polskiej pisa o nich Tad. Wojcie-

chowski (Chrobacya, 1873), Fr. Piekosiski (Ludno wieniacza w F^ol-

sce, 1896), Osw. Balzer (Rewizya teoryi o pierwotnem osadnictwie

w Polsce, 1898)2 i in. U Sowian poabskich wprawdzie rozpad si

wczenie ustrój rodowy, jak ju to zauway Kotljarewskij (^pesnocTH

K)pH;i,HH. ÓLira Ba^TicKUKi. CiasaHt, Praga, 1874, str. 74 i 75), ale

pomimo to i u nich istniay patronimiczne nazwy osad. Podaje je

Wilh. Bogusawski w pracy: Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zacho-

dniej (t. II., str. 280).

Aczkolwiek moemy bezpiecznie twierdzi, e pierwsze wsi

sowiaskie byy rodowe, to jednak nic nam niewiadomo o prawnych

formach uytkowania ziemi, zajmowanej przez mieszkaców w^si.

Pod tym wzgldem pozostaj nam tylko przypuszczenia. Zdaje si,

e tylko maa cz ziemi, na której stao domostwo i zabudowania

gospodarcze (razem z podwórzem i ogrodem) czyli to, co si dzisiaj

u Rosyan nazywa yca;i,b6a, byo wasnoci kadej z poszczególnych

rodzin, na ca wie si skadajcych. Reszta ziemi pozostawaa w po-

siadaniu caej gminy i dzielia si czci na pola uprawne i ki,
czci na pastwiska i lasy. Jedynie uprawa roli i koszenie k wy-

magao pewnej pracy, i dlatego trzeba byo wszystkie siy pracujcych

czonków gminy zuytkowywa na korzy ogóu. Z pocztku, zanim

dzik ziemi zamieniono na rol, wspólnie pracowali zapewne wszyscy

doroli czonkowie wsi dla ogóu mieszkaców, mianowicie karczo-

wali las, który mia by zamieniony na pole. Pody zebrane po takiej

* Schrader, Reallexikon, str. 143; Schroder, Lehrbuch der deutschen Rechts-

geschichte (4 wyd., Lipsk, 1902), ser. 16; Calisse, Storia del diritto italiano (vol.

III., Firenze, 1891), str. 195.

* Do nowych pogldów o pierwotnem osadnictwie slowiaskiem doszed

O. Balzer w pracy: Chronologia najstarszych ksztatów wsi sowiaskiej i pol-

skiej (Kw. Hist. XXIV. 3/4).
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wspólnej pracy nastpnie dzielono pomidzy poszczególne rodziny,

znów wedug liczby si pracujcych. Ziemi tedy wedug tego, co po-

wiedziano, pocztkowo wogóle nie dzielono. Zdaje si wszake, e
poszczególnym rodzinom stopniowo wyznaczano czci pól i k na

wasn upraw i uytkowanie, a mianowicie, wedug liczby czonków
rodziny, tak e rodziny wiksze dostaway zapewne wiksz cz
gruntów ornych i k, ni rodziny mniejsze. 1 przy tym sposobie

uytkowania gruntów rodzina nie stawaa si wacicielk wyznaczo-

nego jej gruntu, ale tylko czasowo z niego uytkowaa, prawo za
wasnoci pozostawao przy gminie wiejskiej. Pastwiska i lasy wo-

góle nie byy dzielone, lecz pozostaway we wspólnem uytkowaniu
wszystkich rodzin. Udzia w uywaniu tej ziemi gminnej by przy-

nalenoci poszczególnych majtków gospodarskich i nazywa si
w prawie czeskiem vóle, póniej zvóle, w prawie ruskiem yro^La,

u Chorwatów pristojanje, u Serbów i Bugarów npaBHHH. W prawie

polskiem nazywano go pertinentiae, attinentiae i utilitates. Grunt

orny i ki nadawano tylko na pewien czas, po którego upywie
ziemia znów, ewentualnie w innym rozmiarze, bya nadawana po-

szczególnym rodzinom, poniewa z biegiem czasu liczebno niektó-

rych rodzin wskutek miertelnoci si zmniejszaa, gdy tymczasem

w innych si zwikszaa wskutek urodzin nowych czonków. Takie

peryodyczne nadawanie gruntów (neipeflfkjrh) praktykuje si jeszcze

dzisiaj po wsiach rosyjskich, gdzie utrzyma si t. zw. mirowy (u Ru-

sinów gromadzki) ustrój. Tacyt ^ przedstawia nam w podobny sposób

stosunki u staroytnych Germanów.
Na dalszym stopniu rozwoju zaniko peryodyczne nadawanie

gruntów ornych i k poszczególnym rodzinom, a te ostatnie stay

si ju wacicielami owej czci gruntu, którego dotychczas tylko

czasowo uyway. Posiadoci gminy wiejskiej wtedy zostay ograni-

czone do lasów i pastwisk gminnych, czyli do t. zw. obczyn (obiny),

jak si jeszcze dzisiaj taki gminny majtek w Czechach nazywa.

Zanim doszo do takiego rozwoju, charakter gminy wiejskiej

zmieni si zupenie. W cigu kilku stuleci w skadzie w^si nastay

takie zmiany, e zwizek, na pokrewiestwie oparty, który pierwotnie

wszystkich przynalecych do gminy wiza z sob, znacznie si roz-

luni. Tylko niewiele rodzin znajdowao si jeszcze we wzajemnym
stosunku pokrewiestwa, ale ju tylko dalekim. Z czasem niektóre

rodziny wymary, a na ich miejsce przyjto rodziny obce. W innych

znów rodzinach brako mskich czonków, a wtedy gospodarstwo

1 Germania, cap. 26: Agii pro nurneio cultorum ab uniyersis in vices oc-

cupantur, quos mox inter se secundum dignationem partiuntur; facilitatem par-

tiendi camporum spatia praebent: arva per annos mutant, superest et agar.
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wiejskie obejmowa czowiek ze wsi innej, tam za, gdzie rodziny

nie wymieray, zapominano z czasem o stosunku pokrewiestwa. Ze

wsi, jako zwizku na pokrewiestwie opartego, po duszym prze-

cigu czasu powstawa w ten sposób zwizek terytoryalny. W tyme
czasie wzmocnia si idea pastwowa, a z poczenia plemion po-

wstay narody.

e ustrój rodowy rozwija si i przetwarza w taki wanie spo-

sób, tego dowodz niektóre jego pozostaoci, zachowane do czasów

dosy pónych. Do nich np. naley solidarna odpowiedzialno gmin,

a nawet caego zwizku gmin (t. zw. opola w prawie polskiem, werwi

w^ prawie rosyjskiem, okoliny w prawie serbskiem, osady w prawie

Czekiem) za nastpstwa czynów karnych, dokonanych na ich teryto-

ryum. Pierwotnie chodzio tu o solidarn odpowiedzialno wspórodo-

wców, którzy musieli bd wyda winnego, bd zapaci grzywn K

ladem dawnego ustroju rodowego jest dalej t. zw. prawo retraktu

{w dawnem prawie czeskiem »ssuti d6din«, abscussa alienatio, sipa-

tio), na podstawie którego krewni przy sprzeday nieruchomoci,

odziedziczonych po przodkach, posiadali prawo pierwokupna (prawo

pierwszestwa przed obcym kupcem, który nie by krewnym osoby

sprzedajcej ow nieruchomo). Dlatego sprzeda odziedziczonych

nieruchomoci czyli po czesku »d6din«, moga si dzia tylko »za

2ezwoleniem« lub »bez sprzeciwienia si krewnych« ^.

Pozostaoci ustroju rodowego zachoway si w Czechach a
do XVI. stul. u przednich rodów szlacheckich. We wszystkich zbio-

rach ustaw krajowych XVI. w. (znzeni zemska) zawarte jest postano-

wienie nastpujce: ^)Jestlie by ktefi rodovó byli neb jsou v krdlov-

stvi, jeto mezi sebou maji zfizeni uinna, nebo potom miti budou

s poYolenim krale Jeho Milosti, vedle kterfchto zfizeni jedna osoba

ze by byl sprdvce statku a zboi toho rodu: tehdy takov6ho kad^,

kdo by spravci statku byl, mue samóho pohnati, a on bud povinen

odpoYidati a prav bfti, sam od sebe i od jinych bratfi a strycu

SY^ch rodu svóho. A tó tako chtlli by ten, kdo spravcem statku

jest, koho pohnati, ze to uiniti bud moci, a sam pohnati o kte-

roukoliyk potfebu tóhoz rodu« ^

Pomimo tego, e pozostaoci ustroju rodowego zachoway si do

* Z obszernej literatury sowiaskiej wymieniani obok rosyjskiego dziea

Sobieslianskiego, Kpyrosaa nopyKa y CjiaBHH-B (2 wyd. w Charkowie, 1888) tylko

nowsze prace polskie: Dbkowski, Zemsta, okup i pokora na Kusi halickiej (Lwów,

1898); Dubieski, Glowszczyzna w Statucie litewskim trzecim (Lwów, 1906); Ku-

trzeba, Mobójswo w prawie polskiem XIV. i XV. w. (Kraków, 1907).

« Kadlec, Rodinny nedil óili z,druha v prdvu slovanskóm (Praga, 1898), str. 77.

» Kadlec, tame, str. 100,

fincyklopedya polska. IV, 2. 7
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czasów tak pónych, mona wnosi, e ustrój rodowy u Sowian po-

cz upada od samego powstania zcentralizowanej wadzy pastwo-
wej, a wic ju od X. wieku, poniewa ju w tem stuleciu pojawiaj

si obok osad z nazwami patronimicznemi równie osady, których

nazwy kocz si na -ów, -owa, -owo, -in, -ina, -ino (t. zw. wsi i dwory
wacicielskie). Gdy przez rozradzanie ludno wsi znacznie si zwik-
szya, poczli pojedynczy czonkowie oddziela si od caego rodu

i zakada nowe gospodarstwa (sedla, sedleka, dvory, samoty, wy-

sióki, przysióki itd), nazywane wedug imion ich zaoycieli. Jeeli

który z nich zwa si Kojata, to dwór jego nazywa si Kojacin (Ko-

jatin, póniej Kojetin). Rozumie si, e i owa »samota« z biegiem

czasu zwikszaa si, tak e z niej moga póniej powsta wie do-

sy dua. Osady o nazwach tego drugiego rodzaju pojawiaj si na

ziemiach sowiaskich bardzo wczenie. Bogusawski podaje ich na-

zwy u Sowian poabskich ju z w. X. V

Obok rodów podmiotami praw byy rodziny, z których rody si
skaday. Rodziny te mogy by bd proste, które skaday si tylko

z rodziców i dzieci wolnego stanu (nieonatych synów i niezamnych
córek), bd zoone, niepodzielne, kiedy rodzice gospodarowali z o-
natymi synami. Te zoone rodziny, które zachoway si jeszcze do

dzisiaj u Sowian poudniowych pod imieniem zadruga (zajednica^

kuca itd.), a gdzieniegdzie i wród ludnoci wiejskiej w Rosyi pod

imieniem wielkiej rodziny, ustpoway zapewne wczenie miejsca

rodzinom prostym. Proces ten, naturalnie, nie u wszystkich Sowian
by równie szybki. Tam, gdzie dziaay wpywy obce, gdzie miano-

wicie nadarzaa si sposobno, aby synowie zakadali sobie wasne
gospodarstwa, tam przejcie od rodzin zoonych (niepodzielnych) do

rodzin prostych byo o wiele szybsze ni tam, gdzie ludno ya
w odseparowaniu od reszty wiata i duej tedy utrzymywaa stary

ustrój patryarchalny 2.

Wielki wpyw na stanowisko prawne miaa u Sowian rónica
pci, a to pod wzgldem zdolnoci prawnej i zdolnoci do dziaania.

1 Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej, II., str. 281 i 282.

* Kwestya zadruna posiada obecnie ju bogat literatur. Na stanowisku

konserwatywnem stoj dziea: Kadlec, Rodinny nedil ili zddruha v pravu slo-

yansktn (Praga, 1898); tene, Iv »Slovu o zadruze« ^odpowied na teor} Pei-

skera, 1900) ; tene, Rodinny nedil ve svetle dat srovnavacich d6jin pravnich (Berno,

1901); Balzer, O zadrudze fsowiaskiej (Lwów. 1899); Bobczew, Ba.jirapcKaTa ^e-

jiHfi,B.a, aaffpyra (Sofia, 1907). — Staroytno zadrugi zaprzecza Peisker w dzieach:

SloYO o zadruze (Praga, 1899i i Die serbische Zadruga (Forschungen zur Social-

und Wirtschaftsgeschichte der Slaven, Berlin, 1900; odbitka z Zeitschrift fiir So-

cial- und Wirtschaftsgeschichte, VII.). Na tem samem stanowisku co Peisker, stoi

Strohal (zob. wyej, str. 9;-i).
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Zasady równouprawnienia obojga pci nie zna dawne prawo wo-
ciaskie. Tylko mczyzna jest penoprawnym podmiotem praw, tylko

on ma nieograniczon zdolno do dziaania. Kobiety przedewszyst-

kiem nie miay prawa posiada nieruchomoci.

W rozdziale niniejszym naley zwróci uwag i na instytucy

niewoli u Sowian. Ju Maurikios wzmiankuje w swym Strategi-

konie (ks. XI., rozdz. 5) o jednym rodzaju niewolników u Sowian,

o jecach wojennych. Powiada o nich: »Ci, co s u Sowian w nie-

woli, nie pozostaj w niewoli, jako u innych narodów, na zawsze,

lecz ustanawia si dla nich okrelony termin, do którego mogliby

wykupi si i powróci do domu; po upywie tego terminu pozo-

staj u nich (u Sowian), jako wolni i przyjaciele«. Z tej nie do
jasnej wiadomoci niektórzy pisarze wysnuwali, e dawni Sowianie
w istocie nawet nie znali niewoli jako nastpstwa wojny. Sobiestian-

skij na t wiadomo Maurikiosa spoglda z niedowierzaniem *. So
wianie wedug jego zdania s tutaj idealizowani, poniewa podobno

w pojedynczych wypadkach obchodzili si agodnie z wybitnymi je-
cami bizantyskimi, spodziewajc si wielkiego okupu. Wadimirskij-

Budanow^ objania wiadectwo Maurikiosa inaczej: wedug niego So-
wianie, znajdujcy si wtedy w okresie ycia pasterskiego, nie cenili

osoby jeca wskutek braku popytu na siy pracujce, biorc wic do

niewoli nieprzyjació, zwycizcy kierowali si tylko nadziej okupu,

a gdy ten zawiód, wtedy jeców wypuszczali na wolno, nie majc
potrzeby zatrzymywa ich przy sobie.

O zabieraniu do niewoli, co byo zwyczajem Antów i Sowian,

wzmiankuje F*rokopios (De bello Goth., III. 14). W yciorysie papiea

Jana IV. powiedziano, e posa on (w 1. 640—642) do Dalmacyi opata

Marcina z pienidzmi, za które mia wykupi od Chorwatów jeców
wojennych ^ Dokument klasztoru fuldajskiego (okoo r. 800) wspomina
o czstych napadach pogaskich Sowian z Czech i uprowadzaniu

przez nich jeców *. Równie do Bawaryi wpadali Sowianie czescy

i uprowadzali z sob pojmane kobiety ^ Zabieranie do niewoli pod-

czas wojny, jako jedna z form powstawania niewolnictwa, utrzymao

si jeszcze dugo po zaprowadzeniu chrzecijastwa w krajach so-

wiaskich. Ditmar opowiada o Bolesawie Chrobrym, e w r. 1007

* yieHisi o HanioHa.;iBHMX'B oco6eHHOCTax'B, str. 202.

* Oóaopij HCTopin pycc. npaBa, str. i^Hi.

» UaUi, Docunienta historiae chroaticae periodum antiquam illustrantia

(Zagrzeb, 1877), str. 277.

* Erben, Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, I.,

Nr. 14, str. 6.

5 Wiadomo pod r. 869 w Annaach fuldajskich (Pertz, Monum. I, str. 381).

V
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zabra do niewoli zaog grodu Serbiszcze (Zerbst, Zirwisti); o Mie-

szku II., synu Bolesawa Chrobrego mówi, e w r. 1017 wtargnwszy
do Czech z dziesiciu pukami, uprowadzi do Polski niezliczon moc
jeców 1. Tene Mieszko II. wedug Saxona w r. 1030 wzi do nie-

woli 9.0U0 Sorbów poabskich 2. Równ monet odpacali si Polakom
Czesi. Z Kosmasa dowiadujemy si, e czeski ksi Brzetysaw

w r. 1021 wzitych na Morawach Polaków caemi setkami kaza
sprzedawa do Wgier i dalej. Z podobn zdobycz powróci w r.

1039 z wielkiej wyprawy do Gniezna i znów jeców sprzeda ^ We-
dug kroniki ruskiej, gdy ksi ruski Jarosaw wyda zam (okoo

r. 1043) siostr sw za ksicia polskiego Kazimierza, ten zamiast

posagu zwróci omiuset ludzi, których wzi do niewoli Bolesaw,

pobiwszy Jarosawa *.

Zabieranie jeców wojennych byo zapewne najstarsz form
niewoli. Wskazuj na to ju nazwy niewolnika; greckie odiiialoizoc

oznacza kopi zdobyty, ac. servus, pokrewne z grec. eipepoc (zabranie

w niewol, niewola), oznacza jeca, po starosowiasku plennik

(n-i-feHHHKi.) ^ Jak nad Peoponnezem osiedleni dawniej Achajowie

wedug przypuszcze stali si wskutek wojny zaborczej helotami

Lacedemoczyków, tak co podobnego mogo si sta u owych ple-

mion sowiaskich, które opanoway terytoryum, dawniej czciowo
zajte przez innych, np. w Czechach lub u Sowian poabskich.

Inn przyczyn niewoli byo dopuszczenie si jakiego czynu

wystpnego, który pociga za sob kar sprzedania winowajcy do

niewoli, albo te niewypacalno dunika, którego wierzyciel sprze-

dawa lub trzyma u siebie w trwaej niewoli. Równie i te dwie

przyczyny powstania niewoli nie s adn osobliwoci prawa so-

wiaskiego, lecz ukazuj si te u innych narodów. Kosmas " po-

wiada o ks. Brzetysawie, e za czasów wyprawy do Polski w r. 1039

nakazywa, aby lud jego cile trzyma si monogamii, i ustanawia,

e ten, kto rozporzdzenie jego naruszy, nie dostanie si wedug
obyczaju krajowego do niewoli, lecz za kar wygnany zostanie

do Wgier. Niewypacalno dunika jako przyczyn powstania nie-

woli przytaczaj biografowie Ottona Bamberskiego '', a take legenda

^ Thietmari Chronicon, lib. VI. cap. 24, lib. VII. cap. 44 (Bielowski, Monum.
Poloniae hist. I, Lwów, 1864, str. 280 i 307).

* Saxo Grammaticus, Historia Danica (Pertz, Monum. Germ. hist. SS. 6, 678).

* Oosmas, Chronicon Boemor.. I. 40, II. 5 i 7.

* Latopis Nestora, rozdz. 56 (Bielowski, Monumenta I, str. 703).

5 Schrader, l:ieallexikon, str. 809.

« Chronicon Boem. II. 4.

' Herbord. Dialogus de Ottone, 752; Ebo, Vita Oltonis, 867 (Pertz, Monum.

Germ. Hist., SS. 20 i 121
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starosowiaska o w. Wacawie wzmiankuje o popaci sprzedawa-

nyci do niewoli Na Rusi na niewypacalnoci dunika zasadzaa

si instytucya t, zw. zakupnictwa (saKynHH^ecTBo) 2.

To s pierwotne sposoby powstania niewoli. Derywatywnym spo-

sobem stawa si niewolnikiem ten, kto urodzi si z rodziców nie-

wolnych.

U Sowian gównie ydzi prowadzili handel niewolnikami.

O sprzedawaniu ich posiadamy w ródach bardzo liczne wzmianki.

Tak naprz. wspomina o nich ustawa celna raffelstadteska z lat

903—906 ^ Kosmas* opowiada, e ksi Wadysaw w r. 1124 wy-

kupi w Czechach od wszystkich ydów niewolników chrzecijan

i zakaza na przyszo suy chrzecijanom u ydów. Wedug pi-

sarza wschodniego Ibn Haukala z Andaluzyi wywoono do Afryki

rzezaców sowiaskich, którzy tam byli wysoko cenieni. Przywo-

ono ich z kraju Franków, gdzie ich kastrowano i sprzedawano kup-

com ydowskim ^. Niewolnicy sowiascy wogóle sprzedawani byli

w caej Europie poudniowej. Tam odbyway si na nich najwik-

sze jarmarki, a byo ich tam tylu, e wyrazy: »Sowianin « i »nie-

wolnik« w niektórych jzykach stay si synonimami (Slave i Sklave) ".

Jaki by prawny stosunek pomidzy panem a niewolnikiem

u Sowian przed X stul., nie jest nam wiadomem. Zdaje si, e
pierwotnie nie edrónia si wiele od stosunku pomidzy rodzicami

i dziemi, na co wskazuje ju odnona terminologia, powyej przy-

toczona. Dopiero póniej, gdy ludno pocza si róniczkowa,

a gdy i wród wolnych jedni si wybijali w stosunku do innych,

stanowisko prawne niewolników musiao si pogorszy. Ale nawet

i pod tym wzgldem stosunki w caej Sowiaszczynie nie byy
jednakowe. Na Rusi, np. obchodzono si z niewolnikami agodnie',

» Fontes rerum Bohem. I (Praga, 1873), str. 130.

' W/adimirskij-Budanow, tame, str. 386 i .'?87.

» Friedrich, Codex diplomaticus et epistolaris regni Boh. I (Praga, 1904),

Nr. 31, str. H6.

* Chronioon III. 57.

5 TapKaBH, CKasaHiH MycyjiBM. nHcaTCTieii, str. 222. ,

^ Peisker, Die alteren Heziehungen, str. 56, wprowadza niesusznie wyraz

i)8klave« w zwizek z najazdami Turkotatarów. Ciekawem jest, e nazwa nie-

wolnika »Slave« przesza od Niemców do jzyka duskiego, ale dopiero w stul.

XVII, kiedy wszelkie stosunki ze Sowianami ju dawno przeminy. Jeszcze

w ksice Stephaniusa »Nomenclator latino-danicus« z r. 1738 lac. sfowa aervu8,

mancipium wyraone s po dusku sowami TrSl, Ufri, Tjenere, Svend. Po raz

pierwszy sowo Slave w znaczeniu »nievvolnik« zostaje wyraone w r. 1654.

Zob. Yrdtny, Z Y^letu na 86ver, Novy ivot XI, r. 1906. str. 219.

' Ibn llusta i Gardizi podaj o tern zgodne wiadomoci. Zob. Xbojibcoht.,

HsB-fecTia, str. 36 i hr. Kuun, A magyar honfoglalas kiitfoi.
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W przeciwiestwie za do tego stanowisko niewolników u Sowian
a Ryckich byo bardzo cikiej zgoa tak, jak i u Czechów ^

Prawo rodzinne.

Zachodzi pytanie, jak form maestwa znaj dawni Sowia-

nie, monogami czy te poligami. (Wiadomociom pierwotnej kro-

niki ruskiej, a take Kosmasa 9 tem, jakoby Sowianie nie znali

wogóle zwizku maeskiego i yli w komunizmie pciowym, nie

podobna da wiary). róda nie przemawiaj tu zupenie jednozgo-

dnie. O Samonie, który by wprawdzie cudzoziemcem, ale prowa-

dzi sowiaski tryb ycia, przechowa dla nas Fredegar w swej

kronice (IV, 48) wiadomo, e posiada 12 on sowiaskich, z któ-

remi mia 22 synów i 15 córek. O Mieszku polskim zanotowa Gal-

lus w Kronice (I, 5), ^ e przed przyjciem chrztu mia 7 on, gdy

za prosi o rk Dbrówki, wtedy przystaa ona na zawarcie lubu,

o ile tylko oddali ksi dotychczasowe swe ony i przyjmie chrze-

cijastwo, co si te stao. Ruski ksi Wodzimierz mia wedug
pierwotnej kroniki ruskiej (rozdz. 38) pi prawnych on, a prócz nich

jeszcze 800 naonic (300 na Wyszogrodzie, 300 w Biaogrodzie i 200

w Brzostowie). Ksi pomorski Wartysaw mia obok prawnej ony
24 naonice *. Ibn Rusta w opisie Sowian wspomina o trzech o-
nach jednego ma°. Przykadów takich monaby ze róde przy-

toczy mnóstwo. Jeeli porównamy róne te wiadomoci, przycho-

dzimy do mniemania, w literaturze dosy rozpowszechnionego, e
wieloestwo zdarzao si u Sowian, ale bynajmniej nie jako zja-

wisko ogólne, lecz tylko jako wyjtek. Wicej on miewali tylko

ksita i ludzie zamoni, którzy posiadali dosy rodków, aby módz
utrzymywa kilka ognisk domowych. U ludu prostego wieloestwa
zapewne nie byo *, a nawet wielmoe i ksita wedug wszelkiego

prawdopodobiestwa nie miewali po kilka on legalnych; zdaje si
prdzej, e tylko jedna bya faktyczn maonk, gdy tymczasem

1 Herbcjrd, Vita Ottonis (Pertz, Monurn. 20, str. 748).

" Cosmas, Chronicon III 2H i III 62.—Z literatury o niewolnikach u So-
wian zob. Sobiestianskij, yienia o nanion. oco6eHHocTflX'B, str. 198 — 202; Wadi-
mirskiJ-Budanow, tame, sir. H80 i nast. ; Herm. Jireóek, Slovanske pr,vo v e-
chdch a na Morave, I (Praga, 1863;, str. 197 i 198, FY. Vacek, Socialni dSjiny

óeskó doby starSi (Praga, 1905), str. 54 i nast; Pi, Staroiitnosti zemS esk III

(Cechy za doby knieci I. Praga, 1909), str. 178 i nast.

s Bielowski, Monum. Pol. Hist. I, str. 399.

* Herbordi Dialogus de Ottone, episc. Bamberg, II, 22.

^ Kbojibcoh-b, HaB-fecTia, str. 30.

« To samo byo wedug Tacyta i u Germanów (zob. jego Germ., cap. 18).
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pozostae byy tylko naonicami. Nie moe nas tutaj w bd wpro-

wadzi wyraz uxor, uyty w ródach. Pod sowem uxores mogy
by rozumiane nie tylko maonki, lecz i naonice.

Wszake jest pewnem, e Sowianie pogascy wspóycie
2 kilku onami uwaali za zjawisko naturalne i nie mogli tego zwy-

czaju porzuci jeszcze przez do dugi czas po przyjciu chrzeci-

jastwa, I tutaj opowiadaj nam róda, jak wiele trzeba byo pracy,

zanim zupenie wykorzeniono poligami. U prostego ludu wiejskiego

przeszkadza poligamii i ustrój rodowy. Tam, gdzie wspólnie gospo-

darowaa caa grupa rodzin, nie byo wrcz moliwem, aby kobiety

liczebnie znacznie przewyszay liczb mczyzn, a ju adnego nie

byo dla poligamii miejsca w t. zw. szerokich (zadrunych, niepo-

dzielnych) rodzinach, które skaday si z kilku maestw.
Jak byo moliwem dla pogaskich Sowian zawiera luby

z kilku onami, tak samo atwo im byo ony swe oddala. I pod

tym wzgldem musia koció chrzecijaski dugo walczy ze sta-

rym zwyczajem pogaskim, zanim go zupenie wypleni.

W dawniejszych czasach maestwo zawierano najczciej

przez porwanie. Rozporzdzenie (ustawa) ksicia ruskiego Jaro-

sawa, syna Wodzimierza, o sdach cerkiewnych ustanawia w § 1

kar na tego, kto porwie dziewic (kto yMHHTB ji^hsKy; porwanie na-

zywao si po atarorusku yMLiHKa, yMtiKame, u poudniowych So-
wian otmica) '. Ksi czeski Brzetysaw, jak wiadomo, porwa Ju-

dyt, córk margrabiego schweinfurckiego Henryka, i poj j za

ion2. I poród prostego ludu w Czechach porywanie kobiet nie

byo czem niezwykem w dawnych czasach, a w XVI stul. utrzy-

may si jeszcze jego pozostaoci. W XII wieku wiadczy o tem

homiliarz opatowicki, w którym czytamy: Omnibus denunciate, ut

nullus uxorem accipiat nisi celebratis nuptiis. Raptum omnibus mo-

dis prohibete^. Wedug ksigi Roemberskiej, czeskiego pomnika

prawnego z drugiej po. XIII lub z pocz. XIV stul. (art. 183), by
»z linosby trój póhon«*. Równie ftad prava zemskóho (Ordo judi-

cii terrae) ma w art. 84 — 86 postanowienia o porwaniu ^, a podo-

bnie i Statut Wilicki w § 125 6.

* Bjia;^HMipcKiii-ByflaHOB'B, XpacTOMaTiH no acTopin pycc. npasa I (4 wyd. Pe-

tersburg-Kijów, 1889), str. 217.

* Cosmas, Chronicon, I, iO.

3 Wyd. Hechta 22.

* Wyd. Brandla (Praga, 1872), str. 81.

5 Archiv esky II (Praga, 1842), str. 123—125.

« Starod. prawa polskiego pomniki I (Warszawa, 1856), str. 138 i 139.
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Na dalszym stopniu rozwoju by zwyczaj zawierania mae-
stwa przez kupno. Znay go ju narody dawniejsze, np. Grecy,

którzy pann nazwali obrazowo dX^>eoi^oicx,, t. j. przynoszc (rodzi-

com) w zysku bydo. Tacyt (Germ. cap. 18) mówi, e u Germanów
posagu nie wnosia ona mowi, lecz m onie, mianowicie wy-

paca posag gównie w bydle. M musia sobie on kupi i dla

tego paci za ni rodzicom cen targow, zwan po grecku £6vov,.

££Svov, alem. widemo, starosow. bIjho. Zon w dosownem znacze-

niu sprzedawano mowi (std czeskie dceru provdati, filiam ven-

dere, jak mówiono w prawie niemieckiem)^. Ciekaw wiadomo
o wianie u Sowian, w tem jego dawnem znaczeniu, podaje Al Be-

kri, który powiada: Wiano u Sowian jest bardzo wielkie, a oby-

czaje ich pod tym wzgldem podobne s do obyczajów Berberów.

Gdy si komu narodz dwie lub trzy córki, to s one przyczyn,

e ten kto si zbogaci. jeeli za ma dwu synów— zuboeje. O dru-

ynie ksicia Mieszka ten sam pisarz zachowa nam tak wiadomo:
Jeeli któremu z czonków druyny narodzi si dzieci, to dostaje

on od chwili narodzenia opat na wychowanie... Gdy chopiec do-

ronie, ksi oeni go i zapaci za niego wiano ojcu oblubienicy.

Gdy dziewica dojrzeje, ksi wystara si dla niej o ma, a wiano

da jej ojcu 2. Powyej wzmiankowano o wianie, jakie da ksi
polski, Kazimierz, za rusk ksin, siostr ks. Jarosawa.

Kupowanie on za,chowao si jeszcze u niektórych narodów

wschodnich. Jakuszkin podaje o niem wiadomoci, zebrane na tery-

toryum pastwa Rosyjskiego 3. Równie w Bugaryi zachoway si
jeszcze do dzisiaj lady tego urzdzenia*.

Na schyku czasów pogaskich ukazuje si jeszcze trzecia

forma zawierania maestw. Oblubienic przyprowadzaj jej rodzice

do domu pana modego i daj mu posag (v6no, npH^aHoe). lub za-

wierany bywa przy ceremoniach religijnych.

Wedug wszelkich danych wielce wan rol u dawnych So-

wian odgrywa przy zawieraniu maestwa akt cielesnego pocze-

' Schrader, RealIexikori, str. 109 i 110.— Tak byo i w prawie niemiecUiem,

aczkolwiek Amira, Grundriss des germ. Rechts (2 wyd., 1906), str. 111 nie mówi
o sprzedawaniu dziewicy, lecz o jej darowaniu (Yergabung), rozumie si z obo-

wizkiem pana modego da dar wzajemny.
2 BecTÓepr'!., KoMMCHTapiS, sir. 146 i 145.

s OÓMHHoe npaBo II, (Jarosaw, 1896), str. 467, gdzie pod terminem kji&ks.

(Bfc]Bo/;HBia ;i;eHBrH, BuroBopTb... krjibim-b) wskazane s odnone miejsca dziea (poda-

jce przegld literatury).

* Boóiest, Ara>p.7i'BK'B (npn^^rb) h npoHCxoac;i;eHHe na npHKaTa (Ilepnofl. CnHC,

ks. LXIV, Sofia 1904); tego autora Ilpn^i,!. (arwp.iKiKi,) óojiFapcKaa K^ia^Ka (C6op-

HHKTb cTaTeS no cjiaBanoB-hp,. II, Petersburg, 1906).
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na. Byo tak przynajmniej u Niemców. Zdaje si, e sowo swadba
(cBaTLÓa, svadba) nie oznaczao pierwotnie nic innego jak tylko co-

pula carnalis (oswojenie sobie ony, od zaimka swój) ^

Jaki by stosunek ony do ma pod wzgldem osobistym

i majtkowym, wypywa to ju z tego, co powiedziano o sposobie

zawierania zwizku maeskiego. Czy byy kobiety najdawniej zdo-

bywane si, a nastpnie za kupowane, zawsze patrzano na nie

jako na przedmiot, choby nie w dosownem znaczeniu. Kobieta nie

moga przeto u dawnych Sowian równa si stanowiskiem z m-
czyzn. Tak zapatryway si na stosunek pomidzy mem i on
i inne narody pierwotne. Dla maestwa jako oddzielnego pojcia

nie byo pierwotnie nawet adnej nazwy. Nie byo tutaj wzajemnego

stosunku, obustronnie równego. Stosunek ma do ony by stosun-

kiem pana jeeli nie do przedmiotu, tedy przynajmniej do istoty,

znajdujcej si w zupenej jego mocy, i odwrotnie, stosunek ony
do ma by stosunkiem podlegej osoby do pana i wadcy. ona
bya czem, niewiele si rónicem od przedmiotu wasnoci
ma. Stanowisko jej wzgldem ma byo wskutek tego bardzo

podrzdne. Rónic pomidzy stanowiskiem obu stron widzimy

w zapatrywaniach na wierno maesk, któr obowizan bya
dochowywa tylko ona mowi, ale nie m onie. Wynika to ju
z tego, e m -móg kupi sobie kilka on, lub te obok gównej
ony utrzymywa naonice. Cudzoóztwa przy takim stanie rzeczy

moga si dopuci jedynie maonka. W ródach posiadamy liczne

dowody, e tylko takiem okiem patrza pogaski Sowianin na obo-

wizek wiernoci maeskiej. Jedynie cudzoona ona bya karan 2.

Nizkie stanowisko ony u Sowian widzimy i w rozpowsze-

chnionym zwyczaju, e ony po mierci ma palono lub je w inny

sposób pozbawiano ycia i razem z mem grzebano.

Zwyczaj ten tumaczony bywa w róny sposób. ona podobno

bya obowizan do wiernoci mowi a do grobu i dla tego mu-

siaa wspólnie z nim umiera. Raczej wszake odgryway tutaj rol

czynniki inne. Sowianie wierzyli w ycie zagrobowe, i dla tego

dawali umarym do grobu wszystko, czego potrzeba do ycia. A za

tak rzecz uwaano i on.
O rozpowszechnieniu wspomnianego zwyczaju wiadczy wia-

1 Pergosi, ttumacz sowiaski Yeiboczyego Tripartitunia, tumaczy lac.

convenire, copula carnali se conjungere — po slow. svadbu odsluiti (Trip. I,

100 § 4).

2 Obszerniej o stosunku pomidzy mem i on u Sowian pisze Ko-

tljarewskij, ^peBHocTH iopH;^HH. óute 6ajiTiftcKHX'b C.iaBHHt. sir. 98 i nast. U niego

znajdziemy dosy wiadectw ze róde.
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domo, podana przez w. Bonifacego \ jak równie szczegóowe
opowiadanie Ibn Rusty, e ona, któr nieboszczyk najwicej kocha,

wiesza si, a potem rzucana bywa do ognia 2.

Pomimo to wszystko stanowisko ony u dawnych Sowian nie

moe by uwaane za równe ze stanowiskiem niewolnicy, co si
ju okazuje z rónicy zaznaczanej pomidzy onami i naonicami ^.

Nawet pod wzgldem majtkowym ona nie moga korzysta

ze stanowiska równego mowi. Prawem wasnoci naleay do niej

jedynie niektóre ruchomoci, ubranie, bielizna i byskotki, które to

rzeczy byy dawane jej po mierci i do grobu. Na posiadanie nie-

ruchomoci kobiety sowiaskie nie miay prawa nawet jeszcze w pó-

niejszych czasach, kiedy wytworzyo si ju u Sowian prawo wa-
snoci indywidualnej.

W dawnej rodzinie sowiaskiej take i stanowisko dzieci

w stosunku do ojca nie wiele si rónio od stanowiska niewolni-

ków, o czem ju wyej bya mowa. Jak u Rzymian przez pojcie

»familia« obejmowano wszystkie osoby stojce pod wadz ojca ro-

dziny wraz z niewolnikami a take majtkiem rodzinnym, miao
pierwotnie u Sowian to samo znaczenie sowo czelad (^ejia^L,

w skróceniu ^Hh). I u Sowian w najdawniejszych czasach do ojca

naleao zapewne prawo ycia i mierci. Posiadamy o tern jeszcze

w czasach póniejszych wiadectwa historyczne o poabskich So-

wianach, jak objania Kotljarewskij*. Biografowie Ottona Bamber-

skiego opowiadaj, e ony pomorskie zabijay swe nowonarodzone

córki, a jedynie chopców pozostawiay przy yciu. Dziao si to za-

iste za zgod ich mów, a nawet wedug wszelkiego prawdopo-

dobiestwa wprost na ich rozkaz. Gdybymy nawet nie posiadali

przytoczonego dowodu o tym obyczaju u Sowian, moglibymy przy-

puszcza o jego istnieniu ju na podstawie analogicznego obyczaju

u narodów innych, jak Greków, Rzymian i Niemców. O Rusach za-

choway nam kroniki wiadomo, e rodzice w czasie godu i n-
dzy sprzedawali swe dzieci do niewoli. To ich prawo zaniko do-

1 Mign, Patrologia, ser. II, t, 89 (1850). pag. 760, ep. 62.

2 Kbo^cohT), HsB-fecTia, str. 30.

* B.^aflHMipcKiS-By^^aHOBTb, Oóaop-, str. 440.— Kotljarewskij, ^pennocTH lopn-

j^Tut. 6MTa 6ajTiHCKHX'B CjiaBaHrb, str. 105 i nast., wskazuje na wyjtkowe fakty-

czne wypadki, kiedy ona u Sowian poabskich miaa w rodzinie wielki wpyw.
To mona powiedzie o onach ksit i wielmoów u wszystkich narodów

sowiaskich.
* Tame, str. 112 i nast.
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piero w XVI stul. ^ Samo przez si j6st zrozumiaem, e ojciec po-

siada nieoi^raniczone prawo karania swych dzieci.

Zdaje si, e w osobistych stosunkach pomidzy ojcem a dziemi

bardzo wczenie nastpi zwrot na korzy dzieci. Mona o tem

wnioskowa porednio z majtkowego stanowiska dzieci. U Sowian

stay si dzieci —przynajmniej pci mskiej- bardzo wczenie wspó-

wacicielami rodzinnego mienia, tak e pojcie dominium ojca ro-

dziny rzymskiej dla prawa sowiaskiego dugi czas pozostawao

obcem. U Sowian ojciec rodziny by waciwie tylko administrato-

rem majtku rodzinnego, którym móg niekiedy dosy swobodnie

rozporzdza, ale za waciciela uwaany by nie móg. Jeeli cho-

dzio o sprzedanie majtku rodzinnego, wymaganem byo zezwole-

nie wszystkich dorosych mskich czonków rodziny.

O kwestyi opieki nad maoletniemi dziemi nie byo mowy, do-

póki ustrój rodowy znajdowa si jeszcze w penym rozkwicie. 'l'u-

taj starszy w rodzie wykonywa nad sierotami wadz za zmarego

ojca. Podobnie byo w szerszej, niepodzielnej rodzinie. Jednak jak

tylko ustrój rodowy pocz upada, a rodziny proste stay si po-

wszedniem zjawiskiem, nastaa potrzeba ustanawiania opiekuna dzie-

ciom, którym umar ojciec i matka, lub dzieciom, których matka po

raz drugi wysza za m. Tam, gdzie matka pozostawaa wdow,
przechodzia na- ni wadza, któr dawniej nad dziemi sprawowa
ojciec. W starosowiaskim ywocie w. Wacawa znajduje si

wzmianka o tem, e wdowa po ks. Wratysawie, Dragomira, bya
macierzysk opiekunk swych niepenoletnich synów, Wacawa
i Bolesawa ^. Wedug Kotljarewskiego ^ u Sowian pomorskich

wystpuj wdowy-ksine jako osoby rozporzdzajce majtkiem

swych dzieci nieletnich.

Tam, gdzie zachodzia potrzeba ustanowi opiekunem osob
obc, wybierano zwykle do tego najbliszego krewnego, mianowi-

cie spadkobierc osób, w opiek oddawanych. Postanowienia o tem

zawarte s w Ruskiej Prawdzie*.

1 B.aaflHMipcKiS-ByflaHOBT., 063opT>, str. 460.

* Fontes rerum Bohem. I, str. 128.

' ^peBHocTH, str. 125.

* Obszerniej o tem zob. Wadimirskij-Budanow, Oósopi., str. 469. — Na
czno opieki z prawem spadkowein u Sowian susznie zwraca uwag Ka-

pras, PoruensLvi nad sirotky v prvu eskem (Praga, 1904) i Die Yormund-

schaft im altbohm. Rechte (odbitka z Zi-ilschrift fur vergl. Rechtswissenschaft,

t. XVIII).
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Prawo spadkowe.

Dla prawa spadkowego nie wyznaczono wiele miejsca w syste-

mie prawnym dawnych Sowian. Dopóki egzystoway szersze nie-

podzielne rodziny, które byy kolektywnymi wacicielami rodzin-

nego majtku, nie mogo by mowy o dziedziczeniu owego mienia.

Rodzina jako osoba prawna nie umieraa; umierali tylko poszcze-

gólni jej czonkowie, na których miejsce wszake przybywali inni,

nowonarodzeni. Majtku rodzinnego uywao jedno pokolenie za

drugiem.

dziedziczenie mogo chodzi jedynie tylko o tyle, o ile roz-

wina si wasno indywidualna, jak to miao miejsce przy rucho-

mociach. Ale nawet w tym wypadku prawo spadkowe rzadko sto-

sowano w praktyce, poniewa niektóre ruchomoci (ubranie, bro,

kosztownoci) dawane byy umarym do grobu ^ Pozostae rucho-

moci przechodziy zapewne na najbliszych krewnych. Testamen-

tów adnych nie robiono i nawet nie odczuwano ich potrzeby. Nie

zgadzao si to z ówczesnymi pogldami prawnymi, aby dziedziczy

móg kto inny ni krewny. O ile tedy spadkodawca wyrazi sw
wol — naturalnie w formie ustnego rozporzdzenia — o ile uczyni

»poMdek«, pii;i,', jak si mówio po czesku i po rosyjsku, musiao
si to owiadczenie zgadza ze zwyczajem prawnym (z dziedzicze-

niem podug prawa).

Do dziedziczenia podobne byo dzielenie mienia rodzinnego po

mierci ojca pomidzy braci, co im dalej, tem wicej si praktyko-

wao, ale tutaj nie chodzio o spadek, lecz tylko o podziay majtku,

do którego czonkowie rodziny po mierci ojca posiadali takie samo
prawo, jak i za jego ycia. Prawo ich byo waciwie prawem wspó-
wasnoci, ograniczonem ze wzgldu na przyszych (nie narodzonych

dotychczas) czonków rodziny. Takich dziaów majtku rodzinnego

dokonywano dosy czsto w rodzinach panujcych. Ksita uwaali
terytoryum, na którem panowali, za majtek rodzinny (patrimonium),

i dlatego dzielili go pomidzy swych synów (system udzielny, apa-

naowy). Ze córki ksit nie miay prawa do tego majtku, zrozu-

miaem jest samo przez si przy nierównoci praw pci eskiej
w stosunku do mskiej.

Prawo rzeczowe.

W zakresie praw rzeczowych najlepiej widzimy, jak na grun-

cie rzeczywistych wypadków powstaje prawo. Przywdrowawszy do

1 Tak te byo i u Germanów. Zob. Amira, Grundriss des german. Rechts

(2 wyd., Strassburg, 19011, str. 108.
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obecnych swych siedlisk, Sowianie zajmowali ziemi, która dotych-

czas do nikogo nie naleaa, a o ile miaa waciciela,, zdobywali j
przemoc. Kady ród zabra dla siebie cz ziemi, której potrzebo-

wa do wyywienia swych czonków. Na uprawienie gruntów wy-

oy musia pewn ilo pracy. Tylko uprawione pola miay dla

niego warto. Jeeli nie starczyo przestrzeni pierwotnie zabranej

dla wszystkich czonków rodu, rozszerzaa si wtedy okupacya i na

ziemi nieuprawion, t za, któr zaczto ju uprawia, rzadko opu-

szczano, cika bowiem praca, któr trzeba byo woy, aby dzi-

kie przestrzenie przemieni w urodzajne pola, tworzya pomidzy
niemi cisy wze: skropionej wasnym potem roli czowiek nie

tylko uywa, lecz roci sobie do niej wyczne prawo, które istot-

nie uznawano ogólnie w caem plemieniu — i przez to wanie sta-

wao si prawem.

W literaturze czsto spotyka si zdanie, e w czasach pano-

wania pierwotnych pogldów prawnych nie robiono rónicy pomi-
dzy posiadaniem jako faktem, a prawem jako pretensy. Strona fak

tyczna i prawna rzekomo zleway si pr/y prawie w jedno. Cho
nie mona zaprzeczy, e czowiek pierwotny nie by zdolny do od-

dzielania strony praktycznej prawa od teoretycznej, e zapewne cz-

sto miesza pojcie posiadania z pojciem prawa, to przecie nie

mona twierdzi; aby nawet na najniszych stopniach rozwoju nie

egzystowao prawo bez posiadania. Susznie zwraca uwag Wadi-
mirskij-Budanow ' na instytucy zwodu, gdzie waciciel ruchomoci,

która wysza z jego posiadania, wacicielem jej pozostaje i ma prawo

da, by mu j zwrócono, ewentualnie za wynagrodzeniem, jeeli

druga strona posiada j bona fide. Tak samo, jak przy ruchomo-

ciach, rzecz przedstawiaa si i przy nieruchomociach.

Kiedy za wytworzyo si pojcie prawa wasnoci do przed-

miotu, nie istniao sowo, przez które to pojcie zostaoby wyra-

one. Mówiono tylko ogólnie: to jest moje, nasze. Gdy wskutek cz-

stych kolizyi pomidzy rozmaitymi wasnociowymi i rzeczowymi

prawami zrodzia si potrzeba wyrazu, oznaczajcego pojcie prawa

wasnoci, to wtedy dopiero powsta taki wyraz. W prawie czeskim

nieruchomoci, które byy kolektywn wasnoci caej rodziny,

i przechodziy do potomków po przodkach (dziadach), nazyway si

d6dina, d6dictvi. Ju Hermenegild Jireek w swem Sowiaskiem
prawie (II, str. 276) mówi: »Slovo ddic znamenalo vlastnika, d6-

dictvi vlastnictvi, dódickó pravo vlastnickó pravo, to vSe hledic k d6-

din nebolito pozemku 6i statku nemovitómu». Podobne byy wy-

* Oósop-B, str. 620.
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razy polskie, dziedzic, dziedzictwo, prawo dziedzictwa, i wyrazy a-

ciskie: heredes (waciciele), hereditas (wasno), jus tiereditarium

i in. Wyrazy obecnie u Sowian uywane jak: wasno, vlastnictvi,

coócTBeHHOcTB, cBoJHHa s dopiero póniejszego pochodzenia. Possesio

oznacza si sowami: posiadanie, drzeni, Bjia/i,'Hie.

Dopóki byo u Sowian jeszcze dosy niezajtej ziemi, grunta

uprawne nie miay zapewne staych granic. Naturalnemi ich grani-

cami byy rzeki, góry, bota, które przeszkadzay dalszemu ich roz-

szerzaniu si, w ich za braku rozrastay si bez przerwy pola orne

i ki, jak daleko czowiek prac swych rk móg sign. Jak

w pastwie rzymskiem przy asygnacyi gruntów uywano formuki
»ubi hirpex, falx et aratrum ierit« (qua falx et aratrum ierit), przez

co wskazywano, e grunta nadaje si jednostkom w posiadanie tylko

pod warunkiem, e bd uprawiane, tak samo wanym musia by
ten czynnik i u dawnych Sowian. W prawie rosyjskiem spotykamy

podobn formuk: K\7i.a Koca, coxa h Tcjnopt xo;i,hjih, jeszcze w cza-

sach bardzo pónych, przez co oznaczano faktyczn rozlego grun-

tów, a porednio i pierwotny sposób nabycia wasnoci przez oku-

pacy ^ Formua ta wiadczy te i o tem, e jeszcze w czasach pó-

niejszych granice gruntów nie wszdzie byway cile oznaczane,

co zdarzao si naturalnie tylko w takich krajach, gdzie byo dosy
gruntów. W przeciwiestwie do tego tam, gdzie ziemi byo brak,

oddzielano grunta od pól cudzych miedzami, szerszymi lub wszymi
pasami trawnika, lub t. zw. granicznikami (kamieniami granicznymi),

drzewami granicznymi, na których robiono nacicia (narnicia, na-

ciosy, zwane po staroczesku lihy, ze stniem. laba, lacha, loch, std
Lochbaume)^, kopcami ziemi usypanej w pagórek (cumuli, acervi)

i t. d. Po polsku miedze nazyway si granicami i uroczyskami. Gra-

nice mienia nieruchomego wyznaczano obejciem (perambulatio, przy

majtkach mniejszych) lub objazdem (przy majtkach rozlegych), z czego

powstay t. zw. ujazdy, czeskie lijezdy, ochozy, (ambitus, circuitus).

Do ujazdów zaliczano wszystkie rodzaje gruntów, nalece do wiel-

kiego gospodarstwa: role, pastwiska, ki, lasy, wody biece i sto-

jce ^ Aczkolwiek w krajach sowiaskich pojawiaj si dopiero

w stul. Xl, a mianowicie nie tylko w Czechach i Polsce, lecz i w Ro-

syi (tam, naturalnie, ujezdami nazywane s i cae kraje), wydaje si

ju z samej terminologii, e chodzi tutaj o starszy ustrój sowiaski-

1 BjiaflHMipcKiS-ByflaHOB-b, Oóaop-B, str. .ó20.

* Herm. Jirecek, Slov. pravo I, str. 76; Bogusawski, Dzieje Sowiaszczy-
zny II, str. 533.

3 Herm. Jirecek, Slov. piavo II, str. 269.
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Wan przynalenoci majtków gospodarskich byway barcie,

tj. próne wewntrz drzewa lene, w których w dziki sposób hodo-

wano pszczoy. O Sowianach, osiadych w majtkach klasztoru ful-

dajskiego, zanotowano, e ju w VII], stul. oddawali klasztorowi da-

nin w miodzie. W pocztkach te chrzecijastwa w krajach so-

wiaskich pomidzy podatkami na korzy kocioów nie ostatnie

miejsce zajmuj podatki w miodzie i wosku ^

Z pozostaych praw rzeczowych obok wasnoci miay w czasach

przed X. stul. znaczenie tylko serwituty. Zapewne polegay one

wycznie tylko na uywaniu gruntów gminnych, mianowicie na

wyrbie drzewa w lesie gminnym i na prawie paszenia byda na

pastwisku gminnem, a wczano je do »przynalenoci« majtków
wiejskich, o których bya mowa wyej.

prawie zastawu wzgldem nieruchomoci przed X. stul.

u Sowian nie rnoe by mowy. Nieruchomoci byy majtkiem ro-

dzinnym, którym nie mona byo swobodnie rozporzdza, a prócz

tego przy braku pienidzy nie zacigano nawet poyczek, wskutek

czego równie nie mogo istnie i prawo zastawu, jako ich accesso-

rium. Równie zastawianie ruchomoci byo zapewne zjawiskiem zu-

penie wyjtkowem, praktykowanem moe tylko u kupców^

Prawo zobowizaniowe.

Najmniej rozwinite byo u dawnych Sowian prawo zobowi-

zaniowe. Jest to zupenie naturalnem u plemion, które zajmoway si

prawie wycznie rolnictwem, yy dugi czas w ustroju rodowym,

znay instytucy niewoli i byy dla siebie wystarczajcemi grupami,

nie odczuwajcemi zapotrzebowania obcych produktów. yciowy po-

ziom pierwotnego pogaskiego Sowianina, poprzestajcego na maem,
by bardzo niski. Prawie wszystkie potrzeby zaspakajano domowymi
rodkami Rodzina dostarczaa swoim czonkom nie tylko wyywie-
nia, lecz take bielizny i ubrania, a take bro cho czciowo wy-

rabiano w domu, O niektóre tylko przedmioty, mianowicie metalowe,

stara si trzeba byo u obcych. Przywozili je cudzoziemscy handla-

rze (gocie), od których rzeczy takie kupowano bd drog wymiany

na inne przedmioty, bd za pienidze. Pienidzy wszake byo u So-

wian przed X. stul. mao, i dlatego najzwyklejsz umow obligato-

ryjn nie byo kupno, lecz umowa zamienna. Umowa najmu bya
wykluczona wobec instytucyi niewolnictwa. Nawet umowa dziera-

wna lub czynszowa nie moga mie miejsca, ziemi bowiem byo

1 Bogusawski, Dzieje Sowiaszczyzny II., str. 547. — Ze Sowianie hodo-

wali pszczoy, o tern podaje nam wiadomo równie Ibn Rusta. Zob. XBo.acoHT.,

UaB-bcTiH, str. 29.
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*

przed X. stul. tyle, e dla ludnoci starczyo jej w zupenoci. O ile

rozmnoya si jaka rodzina do tego stopnia, e dla niej dotychcza-

sowych gruntów nie starczyo, oddzielali si wtedy wicej przedsi-

biorczy jej czonkowie, wyszukiwali sobie ziemi jeszcze nie okupo-

wan i przywaszczali j sobie. Podobnie przedstawiaa si rzecz

z domostwami. Kto nie posiada wasnego schroniska, nie szuka
najmu, lecz stawia sobie dom wasny. Wskutek braku pienidzy

trafiaa si naturalnie bardzo rzadko równie poyczka (mutuum),

której nie odróniano od wygodzenia (commodatum). Nawet darowi-

zna nie bya zapewne zjawiskiem czstem, poniewa przedmioty,

wzgldem których wytworzya si wspólnota wasnociowa, nie mo-

gy wogóle by darowane, i poniewa w zwizkach kolektyvv^nych

swoboda rozporzdzalna jednostek bya bardzo ograniczon. W taki

wic sposób wszelki ruch zobowizaniowy redukowa si prawie

wycznie tylko do zamiany i kupna (sprzeday).

Ze tak zapewne przedstawiay si u dawnych Sowian stosunki

obligatoryjne, wida to i ze skromnej ich terminologii. Przedewszyst-

kiem nie posiadaj Sowianie dla pojcia »kupowa« swego wasnego
sowa. Wzili sowo to od Germanów (got. kaupón, st. gór. niem.

choufan, commutare), którzy znowu zapoyczyli je z ac. caupo (kra-

marz winny, karczmarz). Ale nawet sowo kupi, chocia jest wspólne

u wszystkich Sowian, a wic byo im ju znane w ich praojczynie,

dugi czas nie posiadao jeszcze obecnego znaczenia. Znaczyo dla

nich tyle, co »na siebie przekaza«, an sich bringen (czy to na zawsze,

czy tylko na pewien czas); podobnie »sprzeda« znaczyo tyle, co ^od-

da«, »da« komu co (znowu bez rónicy, czy chodzio o danie na

zawsze, czy tylko na pewien czas). Przeto dla waciwego kupna uy-
wano na Rusi wyrazów KynnTb bo b^kh, bi> npoKi>, Bt ;i,epHB, 6e3i>

BLiKyna. o ile chodzio za o dzieraw — KynnTb (seM.iio) b- ro^i.

Oddwikiem tego s jeszcze dzisiaj terminy oTKyni. (dzierawa po

ros.) i 3aKyn (dzierawa po serbsku) i dawniejszy termin czeski pravo

zakupni (emfyteutni) ^

Kupna u Sowian dokonywano po wikszej czci na targowi-

skach, rynkach i wogóle na miejscach publicznych, przeznaczonych

na to, aby tam cudzoziemscy kupcy rozkadali swe towary na sprze-

da. Jak si zdaje, byli i w tem Germanie nauczycielami Sowian,

sami za uczyli si od Rzymian. Dowodem tego jest niem. sowo
Markt (targ), które powstao z a. mercatus [Tzayrffopic, i\nz6piov)^. Sto-

sunkami handlowymi najpierw rzymsko-germaskimi, a nastpnie

1 Kadlec, O potfebS slovanskych pravnich staroitnosti (Sbornik v6d prav.

a stat. IV, 1904; osobny tom, Poeta Randowa, str. 53).

* Schiader, Heallexikon, str. 523.
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germaskosowiaskimi objania si, e prawie cae prawo zobowi-

zaniowe germaskie i sowiaskie jest pochodzenia rzymskiego, wsku-

tek czego posiada mao szczególnych cech rodzimych.

Nawet dla poyczki i wygodzenia nie posiadaj Sowianie jedno-

litej terminologii. Sowa poyczka (po czesku skrócenie pójka, pujóka)

które oznaczao uyczy, udzieli komu co, uywao si u Czechów

jak dla commodatum, tak dla mutuum. Obecne terminy zapuj6ka

(mutuum) i pujcka (commodatum) s tylko specyalnie urobionymi ter-

minami naukowymi, podobnie jak polskie poyczka (mutuum) i wy-

godzenie (commodatum), dalej rosyjskie saeMt (mutuum) i ccy^a (com-

mod.), serbskie (czarnogórskie) sajaM (mutuum), napy^ czyli nocy/i,a

commodatum).

Encyklopedya polska. IV, 3.



o prawie karnem u zachodnich Sowian przed
X. wiekienn

napisa

Karol Kadlec.

O prawie karnem we waciwem tego sowa znaczeniu moemy
mówi dopiero od tej chwili, gdy stao si ono prawem pubicznem,

tj. kiedy zorganizowana ju wadza pastwowa wzia w swe rce
karanie przestpstw, wydarzajcycti si wród spoeczestwa. Wytwo-
rzenie si prawa karnego dowodzi ju istnienia dostatecznie silnej

wadzy pastwowej, która wystpuje jako stró interesów spoecznych

obywatelstwa w pastwie przeciwko wszystkim, czynicym wystpne
zamachy na materyalne lub idealne dobro wspóobywateli. Pastwo
w zakresie prawda karnego musi do pewnego stopnia utosami si
z osob, któr skrzywdzono.

Dopóki wzy spoeczne nie nabyy tej siy, by mona mówi
o nich, jako o wzach pastwowych, dopóty w systemie prawnym
nie byo miejsca dla prawa karnego. Poniewa jednak i w takim

okresie rozwoju ycia spoecznego zachodzia potrzeba odpierania

zamachów wystpnych na ludzkie dobro, wykonawcami przeto tej

obrony staway si pierwotniejsze od pastwowych organizacye spo-

eczne. Jest to okres zemsty rodowej, wykonywanej przez zwizki

rodowe, oparte na zasadzie pokrewiestwa, z którymi si spotykamy

u wszystkich narodów na niszych stopniach ich rozwoju spoecznego.

Równie przy wykonywaniu zemsty rodowej utosamia si cay ród

ze swoim czonkiem, który zosta skrzywdzony; i tu take ród bierze

w obron pokrzywdzon jednostk, ale jego wystpienie przeciwko

zoczyczy ma charakter nie publiczno-prawny, lecz tylko prywatno-

prawny. Zemsta wykonywana bywa nie w formie prawa, lecz raczej

odwrotnie, pomimo praWa. »Caa zemsta pierwotna bya przeniknita

nie deniem do tego, aby winnych przestraszy i uczyni nieszko-

dliwymi, lecz w daleko wyszym stopniu myl o tem, by sobie sa-

memu dostarczy zadouczynienia, zadowolni wasn ambicy« K

* Makarewicz, Ewolucya kary, Ateneum, 1897, I, 150.



K. KADLEC: O PRAWIE KAKNEM U ZACHODNICH SOWIAN 116

Jako instytucya, wytworzona przez spoeczestwo rodowe, któ-

lego organizacya opieraa si przedewszystkiem na zasadzie pokre-

wiestwa, zemsta rodowa musiaa mie ciarakter spoeczny:
» Wszyscy za jednego « — oto cecha charakterystyczna zemsty rodo-

wej w pierwszych dobach istnienia spoeczestwa ludzkiego. Za krzy-

wd, popenion na osobie jednego z czonków swoich, mci si ród

cay i w ten sposób wytwarza si nieprzyja midzy dwoma rodami,

obowizek zemsty dotyczy przedewszystkiem ojca i braci zabitego,,

ale te si rozciga i na dalszych jego krewnych.

Jakkolwiek zemsta rodowa bya nieuniknionym skutkiem krzy-

wdy, i winowajca musia jej oczekiwa z wszelk pewnoci, jednake
uprzedzano go »zapowiedzi(f zemsty. Zapowied tak znaj nietylka

dawne zabytki prawne, ale mamy j i dzi jeszcze u plemion, stoj-

cych na nizkim stopniu kultury.

Ju we wczesnym okresie ycia spoecznego ludzie zaczli spo-

strzega zgubne skutki zemsty rodowej. Myl o zagodzeniu i ogra-

niczeniu zemsty rodowej torowaa sobie drog. Wród wrogich sobie

rodów dawaa si uczu przedewszystkiem potrzeba odnowienia po-

koju i zarazem nagrodzenia za ujm, któr ród poniós przez uczy-

nion mu krzywd. Te dwa motywy skaniay ludzi do nawizywania

z powrotem zerwanej nici stosunków midzyrodowych. Pokój midzy
obu zwanionyrfii rodami zagajay przygotowawcze kroki. Gdy pier-

wsze kroki wywiadowcze przekonay stron, starajc si o czasowe

przymierze, e strona druga skania si do zgody, przystpowano da

dugiej ceremonii pokojowej, której celem byo osignicie wiary
(ac. treuga, franc. treve) czyli rozejmu na czas pewien. O t wiar
stara si przedewszystkiem ród, do którego naley winny, uywajc
do tego jednaczów, czyli poredników. Warunki pojednania okrela
sd, wybrany z ludu. Potem nastpowaa fikcya zemsty, czyli cere-

monia, która tylko formalnie zemst rodow wyobraaa. U Czechów
i Polaków nazywano j pokor (ac. gratia). W obrzdzie tym zawie-

rao si zadouczynienie moralne, zadouczynieniem za materyal-

nem by okup. Wedug Ciszewskiego ^ obrzd pokory by substytu-

cy karnego pierwiastku zemsty rodowej, okup za — pierwiastkiem

cywilnym. Czowiek pierwotny, owadnity zasadami animizmu i za-

patrujcy si na zemst rodow, jako na zasad charakteru sakral-

nego 2, nie móg w inny sposób doj do przewiadczenia, e moe
si zemsty rodowej wyrzec, a przeto uciek si do fikcyi zemsty.

1 Wróda i pojednanie. Studyum etnologiczne. Warszawa, 1900.

* Wedug Ciszewskiego wierzono, e dusza zabitego nie ma spokoju, dopóki

nie zostanie pomszczona.

8*
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Proces pojednania koczy si tern, e winowajca lub ród jego

paci musia mcicielowi okup. Dopóki czowiek pierwotny sta na

stanowisku, e za krew przelan musi by te przelana krew inna,

nie mogo by adnej mowy o tern, aby zemst zastpi przez okup

pieniny, i podobne zaatwienie sprawy uwaanoby za haniebne.

Póniej jednake, gdy obraone spoeczne i religijne instynkty czo-

wieka zadawalniao ju formalne zadouczynienie (zemsta fikcyjna),

nie byo ju przeszkody do tego, by krew przelana zostaa okupiona

pienidzmi. Dusza zabitego przez akt udanej zemsty zostaa zaspo-

kojona i nie moga si ju mci na tym, który wzi okup.

Zasada zemsty rodowej nie zostaa jednak zaniechana wtedy

nawet, gdy na miejscu zwizków rodowych wytworzyy si zwizki
terytoryalne i wiele czasu upyno, zanim wadzy pastwowej udao
si wykorzeni w zupenoci obyczaj zemsty rodowej. Z pocztku
pastwo si z nim godzio i tylko pilnowao, eby zemsta rodowa

nie wykraczaa z granic koniecznoci i eby wykonywana bya w pe-

wnej okrelonej formie. Dopiero póniej zakazano jej w zupenoci,

co ju byo wynikiem naturalnego rozwoju ycia pastwowego. Moc
wykonywania sdów pastwo pozostawio tylko sobie i nie pozwalao,

by obywatele niesnaski midzy sob rozstrzygali samowolnie. Ale

nawet i w tym czasie, kiedy samow^olne ciganie winowajcy zostao

zastpione przez porzdek prawny, kary sdowe zachoway jeszcze

cechy, przypominajce dawn zemst rodow, poniewa strona po-

szkodowana braa znaczny udzia w samem wykonywaniu kary ^

Co tu powiedzielimy ogólnie, bez ogldania si na poszczególne

narody, stosuje si take i do zasad zemsty rodowej wedug dawnego

prawa sowiaskiego, poniewa obyczaj zemsty rodowej stanowi jedno

z najpowszechniejszych urzdze prawnych, a nadto jeszcze i w cza-

sach póniejszych znajdujemy jego lady u narodów sowiaskich.

Take instytucya zemsty rodowej, jak i inne instytucye prawne,

podlegaa zmianom rozwojowym. Tylko w najpierwotniejszych czasach

wspóycia spoecznego zemsta rodowa miaa charakter walki ekster-

minacyjnej, na wyszym za stopniu cywil izacyi objawia si tu ju
zasada odwetu: represya ma by niejako matematycznie przystoso-

wana do popenionego bezprawia wedug zasady: oko za oko, zb
za zb. Z czasem powoli zemsta rodowa zostaa zastpiona przez to,

e poszkodowany lub ród jego utrzymywa wynagrodzenie (compo-

sitio) za poniesion szkod. O wysoko tego odszkodowania strony

umawiay si w kadym poszczególnym wypadku i dopiero póniej

* Herm. Jireóek, Slovanske pravo v Cechach a na Moi'ave, II, 241; Maka-

rewicz, 1. c. 158.
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W drodze zwyczajowej wyrobiy si pewne normy, okrelajce wy-

soko okupu w poszczególnych wypadkach. Byy przy tern dwa sy-

stemy: pacono albo cen ciaa uszkodzonego, albo te — w celu

uniknicia zemsty, ewentualnie mierci — cen ciaa wasnego, czyli

okup za ycie winowajcy. Pierwszy system Makarewicz nazywa eu-

ropejskim (1. c. 160), drugi — azyatyckim (niegdy by praktykowany

na Wgrzech).

Okup ten mia charakter prawnoprywatny, gdy bdc wyna-

Lirodzeniem za poniesion szkod, stawa si wasnoci poszkodowa-

nego lub jego rodu. Oprócz tego jednak winowajca lub ród jego

musia te uici jeszcze prawnopastwow kar sdziemu, który

spraw rozstrzyga. Pochodzenie tej kary prawnopastwowej obja-

niane byw^a rozmaicie. Trzeba odrzuci mniemanie, jakoby na grun-

cie systemu grzywien prywatnoprawnych (compositiones) w drodze

specyalnego rozwoju (tj. e i pastwo lub gmina zacza pewn cz
okupu— fredus—zabiera dla siebie), wytworzyo si prawo spoecze-

stwa do karania czynów wystpnych ^. Zdaje si jednak, e nie jest

te sugznem i objanienie Makarewicza, wedug którego grzywny,

wypacane wadzy pastwowej, s wyrazem reakcyi spoecznej prze-

ciwko czynom wystpnym. Raczej wydaje si prawdopodobniejsz

i z naturalnych zaoe wypywajc teorya niektórych uczonych an-

gielskich, przyjta równie i przez Maine'a 2, e grzywny nakadane

przez sdziów na przestpców byy pierwotnie nawizkami sdowemi
(sucramenta). Pastwo nie cigao z winowajcy kary za wystpek^
pojmowany jako czyn skierowany przeciw pastwu, ale tylko doma-

gao si dla siebie pewnej czci pobieranego przez powoda okupu^

jako susznego odszkodowania za czas stracony i trud poniesiony.

Wynagrodzenia za porednictwo pokojowe midzy zwanionymi ro-

dami da take niewtpliwie i jednacz prywatny, dopóki pastwo
nie przyswoio sobie wycznie kompetencyi sdowej.

Historya zastaa Sowian na tym stopniu rozwoju, gdy zemsta

rodowa bya jeszcze objawem zupenie normalnym. Najstarsz wia-

domo o zemcie rodowej podaje nam Maurikios w swem wStrate-

gikon« (ks. XI, r. 5), piszc: » Plemiona Sowian i Antów s bardzo

dla cudzoziemców^ yczliwe i prowadz ich z miejsca na miejsce,

dokdby chcieli, tak, e gdyby wskutek nieostronoci tego, kto przy-

j do siebie cudzoziemca, wydarzya si cudzoziemcowi szkoda, na-

pada na winowajc ten, kto mu gocia powierzy (nóX&\iov xcv£t xaT;'

' Mniemanie to odrzuca Makarewicz, 1. c. 160

* L'ancien droit, przekad francuski p. Courcelle Seneuil, Pary, 187i,

sir. 357.
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•auToy b TouTov Txapa^£[X£voc), poczytujc sobie za wity obowizek po-

mszczenie si za gocia (a^Sa; yJYOu[i,evoc xrjv toO ^evou I)c5txrja:v).

Nawet chrzeciastwu przez dugi czas nie udawao si wyko-

rzenienie zemsty rodowej. W ywocie w. Wojciecha znajdujemy

<;iekaw^ history. Zona jednego z Werszowców, oskarona o cudzo-

óstwo z klerykiem i cigana przez czonków swego rodu, ukrya si
^w kociele, pragnc znale obron u stóp otarza. Krewniacy jej

ma wyrzucali w. Wojciechowi, e ukrywa cudzoonic wbrew
prawu boskiemu i zwyczajowi, i w razie niewydania tej kobiety gro-

zili mu pomst nad jego brami, ich onami, dziemi i majtkami.

Jaki niewolnik zdradzi im kryjówk niewiernej ony; ci j wywle-

kli ze wityni i uczynili sd nad ni: pada ))sub gladio vilis ver-

nulae truncata« ^ W tym wypadku spotykamy si zarazem z insty-

tucy azylu, znan u wielu narodów. Winowajca móg znale przy-

tuek, w którym przebywa bezpiecznie ^ a do czasu, kiedy strona

przeciwna objawia skonno do ukadów. Dawne prawo czeskie zna

azyle wieckie i kocielne, poniew^a jednak o czasach staroytniejszych

(z przed w. X,) nie wiemy na pewne, czy pogascy Sowianie znali

azyle na miejscach powicanych ^^ przeto pomijam t kwesty.

Innego przykadu zemsty rodowej dostarcza nam historya tyche
Werszowców. Najdawniejszy z niej znany nam fakt wani midzy
Werszowcami a ksicym rodem Przemysowiców wydarzy si za

Jaromira, zniesawionego w r. 1003 na grodzie Welizkim. Kosmas
opowiada w swej Kronice (I, 34), e Kochan, gowa rodu Werszow-
ców, kaza nagiego Jaromira zwiza, drewnianymi kokami przy-

gwodzi mu rce i nogi do ziemi, poczem koo niego taczono. Za

namówi Werszowców Jaromira potem brat jego Oldrzych strci

z tronu, a wreszcie go olepi. Dlatego te Jaromir upomina synowca

swego Brzetysawa, gdy na tron wstpowa, by nie w^ybiera sobie

za doradc adnego z Werszowców, Ci zawzili, si na Jaromira je-

szcze wicej i wreszcie Kochan naj morderc, by go ycia pozba-

wi, co si te stao w r. 1038 (Kosmas I, 42). Wa midzy obu

rodami trwaa dalej, i gdy w r. 1100 ksi Brzetysaw II. zgin od

mtorderzej rki w lasach pod Zbecznem, powszechna wie gosia,

e morderstwo to dokonao si za spraw Boeja i Mutiny Werszow-
<;ów (Kosmas III, 13). W kilka lat póniej r. 1108 ksi wiatopek
kaza wytpi cay ród Werszowców (Kosmas III, 23), ale wkrótce

sta si sam ofiar ich zemsty, oni za uniknli zguby. Ksi w r. 1109

1 Bielowski, Monum. Pol. Hist. I, 174-175.

- W powyej przytoczonj m wypadku ród Werszowców zgwaci prawo azylu.

' Azyle wieckie nale ju do czasów póniejszych.
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sta Z wojskiem na lsku pod Gogowem i gdy o zmroku udawa
si do swego namiotu, zgin z rki mordercy, najtego przez Jana,

syna Czsty z rodu Werszowców, W rok potem owego Jana Wer-
szowca sciwytano w Czeciacti i na rozkaz palatyna Wacka ukarano

obciciem nosa i wyupieniem oczu ^.

Jeeli zemsta rodowa utrzymaa si tak dugo w Czechach, to

tembardziej musiaa by objawem zwykym przed w. X. Mimo to

zdaje si, e ju przed w. X. Sowianie znali system okupu. Zabójstwo

ma pociga za sob take zabicie winnego, ale za rany (uderzenie

mieczem lub inn broni) winowajca ma paci grzywny, gdyby za
majtku nie mia, powinien pokrzywdzonemu odda sw odzie.

Wyranie si przytem zaznacza, e to si ma sta wedug prawa

ruskiego, no saKOHy pycKOMy ^ Jednake jnie mona twierdzi, aby sy-

stem okupu przed w. X. by u Sowian wszdzie rozpowszechniony.

Wydaje si raczej odwrotnie, e by tylko wyjtkiem, przedewszyst-

kiem bowiem wypywa to z samego ustroju spoecznego Sowian.

Jak widzielimy poprzednio, Sowianie dopiero przed w. X. zaczynaj

si organizowa w zwizki wiksze pastw plemiennych. Wskutek
tego centralna wadza pastwowa wtedy jest jeszcze saba i przeto

nie moe energicznie wystpowa przeciwko pomocy wasnej rodów,

a wic w zakresie prawa karnego przeciw zemcie rodowej. Prócz

tego wiadomo nam z prawa ruskiego, e dopiero synowie ksicia

Jarosawa zakazywali zemsty rodowej i nalegali na to, aby poszko-

dowani zadowalniali si okupem ^. Rozumie si, e synowie Jarosawa
.przez swój rozkaz nie wprowadzali w uycie systemu okupu, ale go

tylko czynili powszechnie obowizujcym na zasadzie, e praktyko-

wano go oddawna, jako uwicony przez zwyczaj. Wiadomo, e dawne

1 Obszerniej opowiada o tych waniach midzy rodem Werszowców a Prze-

tnyslowiców Henn. Jireek, Rozmnitósti djepravn (Nr. 5 Yolnych rozprav),

Wysokie Myto, 1908, str. 3—12.
^ Por. ukad Olega z r. 911, § 6: Ame .^h y^apaTt MeneMB vijin óbct Kai^^fesfB

jimóo ccyAOMT., aa to y^apenie hjih yótesie ;i,a B;i;acTB jiHTp-B 5 cpeópa no aaKoay py-

CKOMy; ame Jia 6yj\eTh HenMOBHTt TaKo CTBopHBMH, a B/^acTB cjihko moskctb h ;i,a co-

HMCTt CT> ce6e h tu caMUii nopTW CBoa, bt. Hiix'b jKe xoflHTB, a onpoM-fe ;i;a poT-fe xo/);htb

CBoeio B'ikpoH), aKO HHicaKoace nnoMy noMon^H eaiy, ^a npe6wBaeT'B rajKa, OTTOJii hobsu-

CKaeMa o cgm-b. Patrz : B.7ia;i;HMipcKiH ByflaHOB'B, KpncTOMaTiH no ncropin pycc. npasa I

(4 wydanie, 1889), str. 4. (Jeeli uderzy mieczem lub bije jakiemkolwiek narz-
dziem, za to uderzenie lub bicie winien da pi liter (litra, biz. waga) srebra we-
dug prawa ruskiego; jeli bdzie niezamonjr ten, który to uczyni, niech da co

moe, i niech zdejmie z siebie odzienie swoje to samo, w którem chodzi, a prócz

tego niech zoy przysig, e nikt mu w tern nie pomaga, po czem niech wi-
cej nie bdzie karany), . .

» Tekst ogoszony przez Karamzina »Frawdy Ruskiej* § 2. — Bjia/i,HMipcKift

By^iiaHOBt, 1. c. I, 36.



120 POCZTKI KULTURY SOWIASKIKJ

ustawy prawne nie wprowadzay nigdy adnych nowoci, ale tylko

formuoway to, co od dawna sanno ycie wytworzyo.

Równie w systemie okupu dokonywaa si ewolucya. Najpierw

strony godziy si zupenie dowolnie w przedmiocie wysokoci okupu,

ale póniej ustaliy si w tym zakresie pewne taryfy. Otó przed w. X.

ti Sowian nie mogo by adnej mowy o jakich ustalonych taksach

odszkodowania. I nawet w prawie ruskiem, cho to wydaje si naj-

bardziej postpowem, nie znajdujemy w czasach »Prawdy Ruskiej

«

adnego okrelenia okupu za zabicie czowieka (rojroBunnecTBo), a tylko

za okaleczenie czowieka. »Prawda Ruska« zna ju pewien okup (pra-

wnoprywatny), który wynosi poow pastwowoprawnej (karnej),

grzywny, zwanej (przy okaleczeniach) no-iyB^pie ^ W prawie czeskiem

jeszcze »Rad prava zemskeho«, zabytek z pierwszej poowy w. XIV.

(§ 34) ustanawia, e winowajca ze stanu wyszego za zabicie czowieka
niszego ma »sloiti hlavu (= zapaci okup) podug acovanie a na-

lezu (= zdania) ufednikóv Praskych, to6i (= to jest) najvyMieho

komornika, sudieho, pisafe a purkrabie Praskeho, kteffto yickni

(= wszyscy) s panskii radu maj i hlavu tu acovati podle s"v|ch pfi-

ah« ^ Ksiga zwyczajowego prawa polskiisgo z w. XIII. zna take
ju pewien okup za rycerza i kupca (gówszczyzna), uprawniony w dro-

dze prawodawczej powszechnie dopiero w w. XIV. \

Tem mniej mona mówi o prawnopastwowych karach, opa-

canych obok okupu prawnoprywatnego, w prawie narodów sowia-
skich przed w. X., rozwój bowiem wadzy pastwa w tym okresie

czasu by jeszcze tak saby, e nie pozwala jej da pacenia tej kary.

Równolegle z systemem okupu prawo narodów sowiaskich
zezwalao w pewnym zakresie na wykonanie przez spoeczestwo
samopomocy przy pewnych czynach wystpnych, i to jeszcze w cza-

sach do pónych, a wic naturalnie przed w. X. musiao to by
objawem powszechnym. Ju staroytne prawo greckie i rzymskie

pozwalao zabi na miejscu schwytanego zodzieja lub cudzoonika.

Kara, której w takim razie podlega winowajca, uwaana bya za zu-

penie suszn i wyczaa zupenie zemst krwaw ze strony krewnych

winowajcy. Podobnie byo w prawie germaskiem i sowiaskiem.

O karze na zodzieja, schwytanego przy kradziey, jest mowa np.

* § 22 »Prawdy Ruskieja (tekst Karamzina). Jeli utnie rk i rka odpa-

dnie albo uschnie, albo noga, albo oko, albo gdy utnie nos. to pouwierje 20
grzywien, a temu za kalectwo 10 grzywien. BjiaAHMipcKiS By^^aHOBT., 1. c. I, 4^.

' Jireóek, Codex juris bohem, t. II, pars II (Praga, 1870), str. 218.

3 Kutrzeba, Mobójstwo w prawie polskieia XIV. i XV. w. (Kraków, 1907),

str. 50.
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W ukadzie Olega z Grekami w r. 911 (§ 6) \ » Ruska Prawda« (rp.

Akademii) zawiera o zodzieju takie postanowienie w § 20 i 38 2.

Take wedug dawnego prawa czeskiego zodziej, sciwytany przy

licu, tj. na gorcym uczynku, móg by bezkarnie zabity, a zabójca

musia tylko dowie, e go zabi przy kradziey. Dopiero gdy wadza
pastwowa si wzmocnia, prawodawstwo starao si znie ten ro-

dzaj samopomocy przez skonienie obywateli do poszukiwania spra-

wiedliwoci na drodze prawa. Dlatego te Statuta ducis Ottonis ze

schyku w. XII. w § 3 stanowi, e ktoby nie zabi zodzieja, schwy-

tanego na kradziey, aleby go odda sdowi (si... dederit eum curiae),

ten otrzyma cay majtek zodzieja, ycie za jego (collum ejus) na-

lee bdzie do ksicia. Odwrotnie za, gdyby schwytany zodziej

zosta powieszony, wtedy wedug § 4 tyche Statutów majtek zo-

dzieja mia przypa ksiciu ^

Jeszcze w "w. XIV. dozwolona bya samopomoc w Czechach

w zakresie prawa karnego: ))Kad prava zemskeho« w § 35 ma po-

stanowienie: »Kdyby rovny rovnemu podle urozenie pfed kralem

neb pfed plnym sudem dal poliek, a s tiem popaden byl, tehdy ten,

jemuto dan poliek, ma jemu dati zas6 dva, v kade lice jeden a pesti

V nos. Pakliby vSti niiemudal, toi lechtic vladyce neb vladyka chla-

pu, tehdy takó mu ma dati zas6 dva, a psti v nos«. (Gdyby równy ró-

wnemu urodzeniem wobec króla lub penego sdu da policzek i przy

tern by schwytany, wtedy ten, któremu dano policzek, ma mu odda
dwa, po jednemu na kad stron twarzy i pici w nos. Gdyby wyszy
niszemu da policzek, to jest szlachcic wodyce, lub wodyka chopu,

wtedy ten take ma odda dwa i pici w nos). W § za 36 posta-

nowiono: »Ale gdyby nii vyiemu dal, toi vlddyka lechtici,

nebo móstónin a sedlak vladyce poliek, a tu pópaden byl, ma jemu
ruka ufata bfti, a potom mata zaruiti, aby adnf pomsty nehledal« *.

(Ale gdyby niszy wyszemu, to jest wodyka szlachcicowi, albo mie-

szczanin czy te wieniak wodyce da policzek i tu byby schwytany^

ma by mu rka ucita, a potem obaj maj da rkojmi, by aden
nie szuka pomsty).

Wan rol w dawnem sowiaskiem prawie karnem odgrywao
solidarne rkojemstwo czonków zwizków rodowych za czyn wy-

stpny, przez którego z nich popeniony. Instytucya solidarnego r-
kojemstwa najwicej kwita w okresie zemsty rodowej, nie zni-

ka jednak z ycia prawnego nawet wtedy, gdy z rozlunieniem

' B./iaAHMipCKift By^aHOB-B, XpHCTOMaTiH I, 4.

2 Tame, I, HO i 32.

» Jireek, Codex juris bohem. I, 65.

* Tame, II, 2, str. 219.
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si zwizków rodowych znika obyczaj krwawej zemsty, i kiedy po-

tworzyy si zwizki terytoryalne, gminne. Za czyn karny, którego

winowajca nie zosta wykryty, dawaa rkojemstwo caa gmina, czy

te czonkowie obszerniejszego zwizku terytoryalnego, skadajcego

si z gmin kilku.

Solidarna rkojmia obywateli nakadaa na nich obowizek ci-

gania zoczycy. Gdy si kto dopuci przeciw komukolwiek czynu

karnego, mianowicie gwatu lub nocnej kradziey, poszkodowany mia
obowizek woania (w prawie polskiem » okrzyk «, clamor, w prawie Cze-

kiem »up« czyli »kHk«, wedug statutu Winodolskiego »vapaj« (okrzyk

bólu) lub »kli6«; (por. w teme znaczeniu czasowniki: »vapiti« w statucie

F^olickim, »klicati« w Winodolskim). Na okrzyk: ))Nastojcie« albo »Po-

magajcie« mieli si najprdzej gromadzi ssiedzi, i potem wiadczy
na sdzie przeciwko zoczycy. W ziemiach czeskich powinno ta

trwaa prawie do koca wieku XII. i zostaa zniesiona przez statut

Ottona ^

Gdy sprawca przestpstwa nie zosta schwytany na gorcym
uczynku, ale gdy zostawi lad po sobie, szo si za ladem, a po-

dejrzenie o czyn przestpny padao na tego czonka zwizku teryto-

ryalnego, gdzie si lad gubi. Gdy wic lad prowadzi do wsi lub

do dworu, mieszkacy tamtejsi obowizani byli albo wykry i wyda
przestpc, albo zapaci okup. I ta powinno trwaa w Czechach

w wypadkach kradziey do koca XII. wieku, jak to wida ze sta-

tutu Ottona -.

Gdy kto w jakiej wsi by zabity, a zabójcy nie ujto, caa wie
musiaa paci okup za zabicie, czyli po czesku t. zw. »hlavu«, po

polsku »gow«, przyczem nieraz urzdnicy ksicy dopuszczali si
naduy, dajc, by w tych wypadkach kady wieniak paci cay
okup. Dowiadujemy si o tem z przywileju, wydanego d. 10 marca

1222 r. przez Przemysa Otokara I, który klasztorom tym aktem udzieli

prawa immunitetu. W § 16 zniesiona zostaa dotychczasowa praktyka

nielegalna, a natomiast okup, pobierany przez urzdników ksicych
za zabicie, gdy winowajcy nie schwytano, mia by odtd rozkadany

,na wszystkich wieniaków (volumus ut tota villa in CC denariis con-

dempnetur) 3.

Solidarne rkojemstwo mieszkaców wsi za uiszczenie okupu

1 § 24-: Item ad clamorem communem qui nestoyte vulgariter nominatur,

Jiullus currere teneatur, nisi de propria voluntate hoc facere voluerit. Codex ju-

ris bohem. I, 64.

2 Item si yestigia rei furtivae secus aliuam villam deperierint, eadem villa

occasione ejusdem furti nullatenus puniatur. Codex juris bohem. I, 64.

8 Codex juris bohem. 1, 51.
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zbrodni, popenionej na ich gruntach, z czasem ograniczano w Cze-

chach tylko do zakresu niektórych zbrodni, jako to: morderstwa,

kradziey, rabunku, poranienia i gwatu popenionego na czyjej oso-

bie bez dokonania rabunku. Okup pobierany przez wadz pastwow
za owe czyny karne z caych wsi, nazywa si w Czechach po acinie

»venditio«, po czesku zapewne »prodej«, jak sdzi mona nie tylko

/, terminu aciskiego, ale take i z nazwy ruskiej »npoa5Ka«, ozna-

czajcej niekiedy okup za kradzie, kiedyindziej znowu okup za kade
przestpstwo. Jakkolwiek w czasach póniejszych przez wyraz »ven-

ditionestt oznaczano tylko wyej wspomniane okupy gminne (tj. pa-

cone przez wszystkich mieszkaców wsi), to jednak dawniej niewt-

pliwie tak samo nazywano i okupy, pacone przez poszczególnych

winowajców. Szczególne nazwy okupów, zawartych w ogónem po-

jciu »venditiones« brzmiay: hlava (za zabójstwo), svod (za kradzie),

narok (za rabunek, upie), nedoperne (za zbicie, spranie kogo, ale

zarazem nie zabicie, nie dobicie, wnedoprania) i hrdost (za gwat bez

upiestwa) ^

Solidarne rkojemstwo nie dotyczy jednak odszkodowania pry-

watnoprawnego, ale tylko opat pastwowoprawnych pomimo tego,

ze powstao rzeczywicie z solidarnego porczania zwizków rodowych

"W procedurze okupów prywatnych.

Na jak wielkie zwizki terytoryalne rozcigao si solidarne

rkojemstwo? W prawie ruskiem, serbskiem i polskiem mamy zu-

penie jasne wiadectwa, stwierdzajce, e porczenia daway nietylko

Tvsi, ale take i cae grupy wsi (rus. BepBb, srb. oKo^iHHa, pols. opole,

niem. Gegend, gegenot). W zakresie prawa czeskiego ju Palackf na

zasadzie analogii do prawa innych narodów sowiaskich domyla
si, e polskiemu opolu i serbskiej okolinie odpowiadaa czeska ))ho-

nitva« a moe take »hou« ^ »w pierwotnem znaczeniu okolicy w któ-

rej granicach mieszkacy powinni byli wspólnie ciga zoczyc«.

' Prócz »venditiones« uywano te nazwy *venditiones culparum*, »pro-

deje vin« (sprzedae win). Wyraenie to porówna mona z zachodnio-europej-

skim a take wgierskim terminem »emenda« (franc. amende), wykup, okup.

Wiadomoci ródowe o »venditiones« u Herm. Jireka, Slovanske pravo v ('e-

chach a na Morave, II, 24;6 i 248 i u tego autora: Prove (Histor. slovar slovan-

sk6ho prava, Praha, Brno 1904, pod wyrazem: Yenditio cuiparum. Porówn. te:

O. Friedrich, Codex diplom. et epist. regni Bohem. tPraha, 1907).

2 Pravo staroslovanskó aneb srovnani zakonflv cara srbskeho Stefana Du-

ana s nejstarsimi fady zemskymi v Cechach (patrz: Dejiny naroda eskeho 4 wy-
danie w Pradze r. 1894, cz I, str, 376). Palacky porównywa tu wg. hon (oj-

czyzna) z czes. )>honilba« i przypuszcza czeski wyraz ))ho«.
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Dowodu jednak na to nie mamy ^ W ródach znajdujemy wprawdzie

do czsto zebranie kilku wsi, oznaczone czy to po czesku przez

wyraz »osada« (ozzada), czy te po acinie »vicinatus« lub ))vicinia«.

Ze wyrazy te s synonimami, okazuje si to z miejsc, odpowiadaj-

cych sobie wzajemnie 2. Nigdy jednake ze róde prawa czeskiego

nie dowiadujemy si, eby mieszkacy ))0sad«, czyli ))ssiedztw« po-

winni byli solidarnie rczy za jakie przestpstwa w ich obwodzie

spenione przez nieznanego winowajc. Jako szersze zwizki teryto-

ryalne ))0sady« czyli »ssiedztwa« wystpuj tylko w prawie proce-

sowem (przy ))pogonach«, cytacyach) oraz przy przewodzie majtku nie-

ruchomego, kiedy trzeba byo wydawa wiadectwo o granicach ma-

jtków przy ich przechodzeniu do rk innych. Zdaje si jednak, e
w dawniejszych czasach obowizki osad byy wiksze, i e ich mie-

szkacy dawali rkojmi za przestpstwa w ich granicach speniane.

Najlepiej z zakresu praw sowiaskich powinno solidarnego

porczenia zwizków terytoryalnych przedstawia si w prawie pol-

skiem. Ksiga prawa zwyczajowego z terytoryum krzyackiego w w.

XIII. ma w tym wzgldzie bardzo wane przepisy. Wedug § YlIP

jeli kto by zabity na polu lub na gocicu przez nieznanego sprawc,

pan wzywa przed siebie cae opole (die gegenote) i oskara wszyst-

kich o zabójstwo. Gdy opole nie mouo winy zwali na nikogo, mu-

siao zapaci ))gow« zabitego f Gdy jednak 0|)ole wskazao jak
wie, e tam wanie zabójstwo byo popenione, a wie twierdzia,

e jest niewinna, musiaa si<j oczyci pojedynkiem sdowym, lub

))gow« zapaci. Gdy za wie wskae na jaki ród, e ten jest

» Kott, Óesko-n6mecky .«lovnik, t. I. (I'raha, 1878), przytacza wyraz »ho-

nitva« w znaczeniu dyecezyi; u elakovskiogo, Sbirka pranienfi prava mest
kral. Ces., t. II, (Praha, 11^95) znajdujemy (str, 340 i 342), ze lac. territorium od-

daje si przez wyraz »honitba«; wreszcie i Gebauer, Slovnik staroesky, podaje,

e wyraz: »honitba«, ))honitva« znaczy: kraj, ziemia, a take dyecezya,

2 W dyplomacie z r. 1186 (Friedrich, Codex. I, :-84) czytamy np.: Vicina-
tus etiam affuit, scilicet Movrichani, Olesnichani, Borowani, Nichowani, Totnani.

W Statuta ducis Ottonis (§ 2) jest mowa o powinnociach wieniaków sde cir-

cumsedentibus villis« odprowadzania komorników (puhonce) przy pogonach

(cytacyach), i ta sama powinno w innych miejscach róde nazywa si osada
(= circumsedentes villae). Polskie »opole« oznacza si po acinie równie przez

vi ci ni a. Wiadomoci o tych terminach u Jireka, Prove.

3 Helcel, Starodawne prawa pols. pomniki II. (Kraków, 1870), str. 18 i 19.

* W oryginale znajdujemy zwrot: »den toten geldin«, przez co si rozumie

okup prawnoprywatny. (Na pocztku § VIII. take odrónia si wyranie, »das

houbt geldina, tj. prywatnoprawny okup od »des herren hand beszern*. grzywna
pastwowoprawna. Z tego jednake w duchu ostatnich orzecze Ksigi prawa
zwyczajowego mona wnosi, e opole pacio nie lylko okup, ale take i grzy-

wny pastwowoprawne.
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winien zbrodni, a ród twierdzi, e jest niewinny, nnusi oczyci si
pojedynkiem albo okup zapaci. Ale jeeli znowu ród ukae na pe-

wneofo czowieka, jako winowajc, a ten twierdzi, e jest niewinny,

czowiek ten musi stan do pojedynku, albo nie elazo (gorce).

Gdy mu si nie uda zoy dowodu niewinnoci, musi zapaci win ^

Gdyby kto by zabity we wsi lub pod wsi, a wieniacy zabójc

schwytaj i wydadz swemu panu lub sdziemu, zostan bez szkody.

1 'odobnie gdy kogo zabito pod wsi, a wieniacy nie mogli schwyta
zabójcy, ale cigali go z krzykiem do wsi innej, równie nie ponosz
szkody. Wie ta jednak musi znowu z krzykiem ciga zabójc do

wsi innej i w ten sam sposób kada wie musi ciga winnego do

wsi innej, dopóki nie zostanie schwytany. Wie, któraby nie chciaa

dalej i za ladem, musi zapaci win.
W tene sam sposób ma by cigany upieca i zodziej, od

opola do opola, od wsi do wsi, jak to byo ju powiedziane.

Tak samo i staroruska werw (BepBb. npBb, BpbHt) winna bya
odnale i wyda zoczyc, w przeciwnym za razie musiaa w razie

zabójstwa zapaci ksiciu grzywny pastwowoprawne, zwane ))^u-

KixH Biipa« (dzika wira), w razie za kradziey grzywny, zwane wnpo-

;i,aaca« (przeda). Dzik wir pacia werw i wtedy take, gdy wino-

wajca by wprawdzie znany, nie zabi jednake umylnie, lecz w zwa-

dzie lub na biesiadzie (w gocinie, nie bdc trzewym). »Gow«
{rus. »ro.ioBHHHecTB(>«, okup dla krewnych zabitego) paci musia sam

zabójca, o ile nie uciek z werwi. (§ 4 wPrawdy Ruskiej «, rkopis

Karamzina; por. take § 3 tego rkopisu, któremu odpowiada § 13

krótszej redakcyi w rkopisie Akademii).

O wiele szczuplejsze dane o solidarnem rkojemstwie tak zw.

okolin zawiera w sobie »Zakon« Stefana Duszana z w. XIV. (§ 58,

100, 126 i 144, wyd. Stojana Novakovia z r. 1898).

Obok zbrodni, ciganych prywatnie, musimy ju i dla czasów

dawniejszych z przed w. X. przypuci, e musiao si powoli wyro-

bi pojcie o zbrodniach niektórych, skierowanych przeciwko caemu
spoeczestwu. Za tak zapewne przedewszystkiem poczytywana bya
zdrada ziemi ojczystej, czyli raczej zdrada wzgldem plemienia, jako

zwizku pastwowego, oraz inne zbrodnie ))polityczne«. Wymierzane

na nie kary byy niewtpliwie surowe, to jest byy istotnemi karami

we waciwem tego sowa znaczeniu wykonywanemi przez publiczn

wadz pastwow. Wedug analogii do prawa innych narodów mo-

iemy sdzi, e najzwyklejsz kar za takie zbrodnie bya kara mierci,

póniejsze jednak róda mówi o innych karach. Tak np. w kronice

• W oryginale czytamy: »her mus byssern*.
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Kosmasa czytamy o wypdzeniu winnego do Wgier (II, 4), do u-
yc (III, 4), do Polski (III, 32), take o pozbawieniu wolnoci osobistej

i sprzedaniu do niewoli w r. 1039 (II, 4). upanowi Perkoszowi w r.

1041 za zdrad wyupiono oczy, obcito rce i nogi, a trupa potem

rzucono do rzeki (Kosmas II, 11). Zabójcy syna Wacisawa, pocho-

dzcemu z Turyngii, dano do wyboru: rzuci si ze skay wysokiej,

albo powiesi si na Wysokiem drzewie, albo si wasnym mieczem
przebi (Kosmas I, 13). Do czsto czytamy o olepieniu, mianowicie

pozbawiano wzroku czonków panujcego rodu, to jednak nie byo
kar, lecz raczej zbrodni, której si dopuszczali pretendenci do tronu.

Zdaje si, e olepianie byo ulubion kar u narodów wschodnich,

od których przeszo do Greków a std i dalej do Europy. W dekre-

tach Brzetysawa z r. 1039 (§ 9) wprowadza si kara wizienia, której

dla czasów dawniejszych przypuci nie mona; take i w prawach
innych narodów ten rodzaj kary ukazuje si do póno, poniewa
wymag-a pewnych nakadów pieninych (budowanie wizie, utrzy-

mywanie personalu wiziennego), na które czasy dawne z pewnoci
si nie godziy. Bardzo dawn i zwyk kar byo biczowanie, sma-

ganie, o czem wiadcz dwa terminy: czeski i polski sibenice— szu-

bienica i czeski trest (= kara). Szubienica oznaczaa sup, przy któ-

rym winowajca a do mierci by chostany (usiban) i dopiero martwy
lub pómartwy na powrozie bywa wycigany do góry i wieszany \

To samo widzimy i u innych narodów, np. u Rzymian, gdzie zo-

czyc biczowano przed ukrzyowaniem ^. Wyraz czeski trest (kara)-

brzmia pierwotnie treskt, co odpowiada nowoczeskiemu tfeskot (trzask),

tfiskani (trzaskanie) czyli bicie (verberatio). Wedug" tego wic bicie

byo najzwyklejsz kar u dawnych Czechów, gdy nazw bicia

oznaczano kar w ogólnoci. Kar mierci wykonywano nietylko

przez cicie (decapitatio, capitis truncatio, detruncatio, capitis deci-

sio, decoUatio, o czem si czsto czyta, np. w ywocie w. Wojcie-

cha, gdzie jest mowa o ciciu cudzoonej ony) lub przez powie-

szenie 3 (wieszano zodziejów), ale i przez ukamienowanie (p. kronik
Galla 28, wedug której biskupi i ksia chrzecijascy byli przez

pogan polskich, jako mcicieli dawnych bogów, kamienowani, a take

1 Por. Decreta Brecislui ducis (1039) § 8 (Codex juris bohem. I, 16).

2 Slaviek, Uvod ve studium trestniho hmotnho prava, II. (Praga 1866),

str. 49. Schrader, Reallexikon der indo-germanischen Altertumskunde, pod wyr.

Strafe, str. 837.

3 o Husach mówi Ibn Fadlan: Gdy schwytaj zodzieja albo upiec, pro-

wadz go do wysokiego mocnego drzewa, zawizuj mu na szyi mocny powróz,,

wieszaj go na nim, a on zostaje wiszcy, dopóki si nie rozpadnie od wiatrów

albo deszczów. TapKasH, CKasania, str. 96.
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Statuta ducis Ottonis § 7: si fuerit zoch (sok= accusator) convictus

testimonio fori communis, lapidetur). Kamienowanie byo w ogólnoci

ulubion kar niektórych staroytnych narodów, np. ydów. W ró-

dach jest te mowa i o innych do surowych karach. Tak np. mo-

nowadca FMotr Wast wedug kronikarza ukarany by wyciciem
jzyka i nadto jeszcze olepieniem, co uwaano jeszcze za kar a-

godn, poniewa winowajcy naleao odebra ycie ^

Zbyt dalekobymy zaszli, gdybymy chcieli wylicza wszystkie

inne kary, o których mówi róda dawnego prawa sowiaskiego.

Dane, które mamy do dyspozycyi, pochodz wszystkie z czasów pó-

niejszych od w. X., trudno wic wnioskowa, które z kar tych sto-

sowano ju przed stuleciem X. O ile chodzi o kary polskie, wylicza

je Marceli Handelsman w pracy: Kara w najdawniejszem prawie pol-

skiem (Warszawa 1908), do niego wic czytelnika odsyamy. Dodamy
tylko, e dawne prawo sowiaskie nie zna rónych kar wyrafinowa-

nych, które spotykamy np. w prawie dawnych Indusów, jako to:

rozstrzyganie zoczyców noycami, rzucanie ich na poarcie psom,

palenie ich na ou elaznem, wlewanie im do ust roztopionego e-
laza, nalewanie wrzcego oleju do uszu itp.

2 Monum. Pol. Hist. II, 520.



o sdownictwie i przewodzie sdowym
u Sowian do w. X

napisa/

Dr. Karol Kadlec.

§ 1. Sdownictwo (organizacya sdowa).

Jak w kadem spoeczestwie ludzkiem, tak samo i u Sowian
dokonywao si zdobywanie praw z pomoc sdów t. j. z pomoc
organów specyalnych, dopomagajcych do zadosy uczynienia pra-

wom tyci, którym si staa krzyw^da, równomiernie z ich spoeczno-

prawn organizacya. Przed sdownictwem spoecznem byo sdo-

wnictwo rodowe. Ju w czasie istnienia zwizków rodowych stao

si koniecznem wytworzenie jakiego sdownictwa. Najdawniej-

szymi sdziami byli naczelnicy rodzin i rodów. Ale stosunki spoe-

czne nie ograniczay si tylko do stosunków midzy czonkami je-

dnego tylko rodu, wskutek czego zrodzia si potrzeba stworzenia

jakiego sdu, któryby rozstrzyga sprawy sporne, bdce wynikiem

stosunków midzyrodowych. Dopóki nie powstaa organizacya spo-

eczna^ obejmujca wiksz liczb pokrewnych rodów (upa), dopóty

te nie byo wadzy, któraby rozstrzygaa spory midzy czonkami

rónych rodów, i wówczas ci, którym si staa krzywda, musieli bro-

ni swego prawa sami, czy te wspólnie z innymi czonkami swego
rodu. By to okres pomocy wasnej, czyli okres bezsdowego wy-

walczania praw, znany w historyi prawa wszystkich narodów. Mi-
dzy stron, której prawo byo naruszone, »skrzywione«, czyli której

si staa krzywda, a midzy krzywdzicielem nie wystpowaa wtedy

adna bezstronna osoba trzecia, t. j. sdzia: rozstrzygnicie sporu

zostawia si samym stronom. Wrodzony czowiekowi instynkt do-

maga si, aby krzyw^d odpacono take krzywd, bezprawie — bez-

prawiem. Jedna ze stron mci si na drugiej, a stosunek ich nie-

przyjazny objawia si na zewntrz gwatem, wojn. Tym sposobem

od pocztku kady spór prawny jest walk o prawo. Okazuje si to

take z prawniczej terminologii sowiaskiej, gdzie nazwy: pbrja.
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prza (rozepfe), pfe, rasprja, parnja, prepir, prenije, s-Bpor-B i inne

od tyche wyrazów pochodne, jako to: prze si, pfiti se, prepirati se,

spierz, soupef, sopernik i t. d. oznaczaj bój. bi si, wspóbojo-

wnik (contendere, infitiari i t. p.). Podobne znaczenie maj take

wyrazy: vada\ zwada, stsow. styada, bug. obadaneto, sowe. oba-

diti, a take wyraz tjaia, tjaba (w jz. rosyjskim, co oznacza ciga-

nie si przeciwników), czasownik: tjagatbsja^ Poniewa oparte na

pomocy wasnej poszukiwanie swego prawa czsto przekraczao gra-

nice i prowadzio do gwatów, które znów stanowiy podniet do

dalszych sporów wojennych midzy stronami oraz solidaryzujcymi

si z niemi krewnymi, przeto w onie burzonego zamieszkami spoe-

czestwa powoli wyrabiao si przewiadczenie, e pokój naruszony

da si osign znowu tylko z pomoc rodków pokojowych. Krzy-

wdziciel i jego krewni staraj si o zawarcie rozejmu (przymierza)

i wysyaj do strony pokrzywdzonej jednacza (porednika), któryby

obie strony zbliy, uagodzi, pojedna. Ci wanie jednacze, ad hoc

wybrani, pierwszymi byli midzyrodowymi sdziami. Uywano ich

ju i dawniej niewtpliwie, przy rozstrzyganiu sporów, wybuchaj-

cych midzy czonkami jednego rodu, gdy ci nie yczyli sobie, aby

ich spory rozstrzygn sd rodowy, lecz woleli jego rozstrzygnicie

powierzy sdowi prywatnemu, mniej uroczystemu.

Razem z powstaniem up utworzyy si sdy zupne, wykony-

wane zapewne na zgromadzeniach upy, na których rozstrzygano

wszelkie ogólne sprawy, dotyczce caego zwizku zupnego, a wic
take i spory sdowe midzy uczestnikami upy, naturalnie, o ile

nie byy kompetentnymi sdy mniejszych zwizków, rodzin i ro-

dów lub gmin terytoryalnych, w które si z czasem przetworzyy

krewne zwizki rodowe.

W ten sposób przetwarzao si sdownictwo dalej. Gdy z po-

czenia kilku up powstao plemi, powsta te i sd plemienny,

rozstrzygajcy sprawy sporne midzy czonkami plemienia, o ile

znowu kompetencya sdowa nie naleaa si zwizkom pomniejszym.

Zachodzi pytanie, jaki by skad sdu we wspomnianych zwiz-
kach terytoryalnych, czy panowaa tam zasada monarchiczna, czy

demokratyczna, czy by to sd jednoosobowy, czy te zoony z kilku

1 Przeszo ono i do jzyka madziarskiego: vadolni.

* Por. niem. Streit, które ma to samo znaczenie. Take czynno oskar-

yciela w prawie germaskiem oznacza si jako napad (got. sakan, stwniem.

sachan, z czem zapewne pokrev/ny jest wyraz sowiaski sok=accusator), a czyn-

no oskaronego — jako obrona (stwniem. werjan), proces wic sdowy by poj-

mowany jako przeladowanie, ciganie. Araira, Grundriss des germ. Reohts

(2 wyd.), str. 161.

Encyklopedya polska, IV. 2.
'

9
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lub te z mnóstwa osób. Historya prawa niektórych narodów, mia-

nowicie germaskich daje nam w tym kierunku do wyrane wska-

zówki: sdy nie tylko w markach i upach, ale take i w caych
ziemiach odbywano publicznie. Braa w nich udzia caa spoeczno
ludzi wolnych, cay ogó czonków danego zwizku terytoryalnego.

Udzia ten dla nich by nietylko prawem ale zarazem i obowiz-
kiem. Na takich zgromadzeniach rozstrzygano nietylko sprawy s-
dowe, ale take i inne wane sprawy, dotyczce caego zwizku.

W miar jak wzrasta midzy czonkami danego spoeczestwa duch

solidarnoci, utrwalaa si take wród nich wiadomo obowizku,
eby sobie wzajemnie pomaga w wdochodzeniu prawa«. Gdy któ-

remu z uczestników zwizku staa si krzywda, powinnoci wszy-

stkich byo popieszy mu z pomoc, by pretensye jego byy zaspo-

kojone, a to mogo si sta wtedy tylko, gdy spraw sporn w obec-

noci wszystkich czonków zwizku wyjaniono; wtedy bowiem
z udziaem wszystkich zgromadzonych mona byo uoy wyrok
i ewentualnie (kiedy chodzio o czyny karne, skierowane przeciw

caemu zwizkowi) taki wyrok przez cae zgromadzenie lub przy-

najmniej z jego wol móg by wykonany, egzekwowany. Jeli zgro-

madzenie byo zbyt liczne, aby wszyscy mogli uczestniczy w s-
dzeniu sprawy, wybierano w takim razie kilku czonków najmdrzej-

szych i ci o wyroku radzili. Wynik jednak narady ogaszano jako

wyrok na ogólnem zgromadzeniu wszystkich czonków, którzy go

zatwierdzali sw zgod lub odrzucali. U Franków tacy wybracy
zgromadzenia nazywali si znawcami prawa: rachimburgi, liczba

ich za wahaa si midzy trzema a siedmiu osobami. W kadym
razie wyrok ich uchodzi za wol caego zgromadzenia, to te w za-

bytkach prawniczych znajdujemy wyraenie, e tak a tak rozstrzy-

gn omnis (cunctus) populus, omnis turba, communitas, der Um-
stand \ die Umstehenden i t. d.

Nie dziw, e pierwotnie powoywano po kilka osób, które ko-

legialnie rozstrzygay sprawy, staych bowiem sdziów, nie zajmu-

jcych si niczem innem prócz sdownictwa, nie byo wcale, a wsku-

tek tego dostatecznej znajomoci prawa nie mona byo oczekiwa
od adnego oddzielnego czonka spoecznoci. Natomiast tre prawa

niepisanego, obyczajowego dobrze bya znana spoeczestwu w ca-

* Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer, 3 wyd. (1881), str. 769. Amira. 1. c.

str. 155 przypuszcza, e sdowe rozstrzyganie spraw przez kilka osób naley
ju do póniejszego okresu historyi praw germaskich, i wyraa zdanie, e
pierwotnie wydawa wyroki tylko jeden czonek zgromadzenia, jednak z dziea

Grimma (str. 779) wida, e takiemu jednemu sdziemu dopomagay inne osoby^

znajce prawo.
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ym jego skadzie, naleao przeto w kadym wypadku konkretnym

wyszukiwa odpowiednich znawców prawa. Raz wic powoywana
tych, kiedyindziej znów innych znawców prawa, poniewa potrze-

bna bya znajomo raz tych, to znów innych przepisów obyczajo-

wych, majcych suy za norm przy rozstrzyganiu spraw rónych.
Jeeh w owych dawnych czasach nie byo specyalnych sdziów^

to tem wicej nie byo take innych urzdników sdowych, jako to:

w onych i egzekutorów. Stay urzd sdziowski powsta dopiero

z wytworzeniem si w spoeczestwie zasady monarchicznej. Na-

czelnik plemienia zaczyna przewodniczy na wiecach czonków
szczepu. Nie znajc i nie mogc zna dostatecznie caego systemu

obyczajowego prawa plemiennego, pierwotny ten monarcha nie

zrywa jeszcze zupenie z przeszoci, lecz posuguje si (tak samo
jak przedtem przewodniczcy zgromadzenia plemiennego) pomoc
prawoznawców, powoujc do tej czynnoci najlepszych przedstawi-

cieli caego szczepu. Powoli jednake monarcha ten wyzwala si
z pod przewagi form dawnych, opierajc si z czasem coraz mniej

na zdaniu znawców prawa obyczajowego, a natomiast rozstrzygajc

sprawy wedug wasnego uznania \ i nawet wtedy, gdy zasiga rady

znawców prawa, ci ju nie ukazuj si jako sdziowie, lecz tylko

jako doradcy monarchy — sdziego. Poniewa jednak obowizki pa-

nujcego s liczne, i nawet monarcha pierwotny nie móg znale
tyle czasu, aby sam rozstrzyga wszystkie spory, przeto zmuszony by
sw wadz sdow przela na osoby inne, na urzdników, którzy

tak samo, jak i on, zajmuj si nietylko wycznie sdownictwem^
ale speniaj te inne czynnoci pastwowe. S wic oni nie tyle

sdziami, ile we waciwem tego sowa znaczeniu urzdnikami, t. j,

osobami, utrzymujcemi »rzd«, »porzdekv, ad spoeczny i to pod

kadym wzgldem. Tutaj wic wadzy sdowej nie oddzielono od

innych prawno-spoecznych czynnoci.

Ale nawet urzdnik, delegat monarchy sam nie sdzi, le,cz

tylko przewodniczy na sdzie, zoonym ze znawców prawa, i jemu

bowiem, jako wykonawcy rónych czynnoci w sprawach sdowych,

niepodobna byo zapozna si ze wszystkimi obyczajami prawnymi,

a przeto i on potrzebowa pomocy mów z ludu, którzyby te oby-

czaje dobrze znali. Dowody na to znajdujemy znowu u Germanów:

w miejsce rachimburgów, wybieranych za kadym razem ad hoc

przez zgromadzenie ludowe, ukazuj si za czasów Karola W. stali

sdziowie, awnicy, scabini (kmiecie, Schóffen=die Schópfenden, sen-

^ Por. Letourneau, L'óvolution juridiue dans les diverses races humaines

(Pary, 1891), str. 496.

9*
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tentiam creantes), twórcy wyroków. Wybiera ich sobie hrabia (comes)
ilub missus królewski ze wspóudziaem ludu (bywa ich 7, 12, wy-
jtkowo trafia si inna ich liczba)^

Pierwsze tedy sdy pastwowe byy kolegialne, nie za jedno-
osobowe. To samo byo niewtpliwie i w okresie sdów rodowych.
Gowa rodu by tylko przewodniczcym sdu i radzi si z przed-

stawicielami oddzielnych rodzin, z których si ród skada. Co po-
dobnego te byo i w zadrudze, gdzie jeszcze wród poudniowych
Sowian starosta (domain) we wszystkich wanych sprawach, które
dotycz wszystkich czonków zadrugi, zasiga rady od dowiadcze-
szych.

Tak te mniej wicej musimy sobie wyobraa sdownictwo
u dawnych Sowian przed w. X. e Sowianie jeszcze w okresie
wspólnoci szczepowej, t. j. zanim z praojczyzny rozeszli si do kra-

jów, póniej przez nich osiedlonych, mieli ju organy wadzy sdo-
wej, o tem przedewszystkiem wiadcz wyrazy: sd-, sd, soud,
sud, std; sdii, sdzia, sudi, sudija, sódija, si^dja, sódec i t. p. ter-

miny, dotychczas u Sowian bdce w uyciu 2. Co si za tyczy
kolegialnej organizacyi starodawnych sdów sowiaskich, mamy je-

szcze z czasów póniejszych liczne tego przykady, e sdownictwo
wykonywa cay zastp osób. Wystarczy wskaza nie tylko na da-
wne czeskie i polskie sdy w czasach póniejszego redniowiecza, ale

take nawet w nowoytnych. Take prawo ruskie zna awników s-
dowych. Jak na sdzie samego ksicia, tak samo na sdzie jego
urzdników (namiestników, posadników), obecni byli mowie z ludu,
tak zw. »dobrzy ludzie« lub »najlepszy ludzie« (luije Ijudi), którzy
w zupenoci odpowiadaj niemieckim: boni homines, die frommen
leut, die biederleut, biedermanner. Na sdzie ksicym ich rol od-
grywaa ))bojarska duma«. Wedug Wadimirskiego-Budanowa, ich
zadaniem byo nie tylko pomaga przy wyjanianiu sprawy spornej,
ale take uczestniczy w wydawaniu wyroku 3. Sdami, opartymi
wycznie na zasadzie demokratycznej na Rusi byy wiece, na któ-

rych wszystek lud zgromadzony wystpowa w roH sdziego. Tem
bardziej musiao by tak samo w czasach dawniejszych, kiedy na-
rody sowiaskie dopiero zaczy si wyosabnia.

' Grimm, Deutsche Rechtsalterthumer, str. 775—777.
2 Odpowiednio do tego urobiy si i niektóre wyrazy specyalne, np. w pra-

wie Czekiem sowo: poprava odpowiada w zupenoci niem. Gericht; z tem
stoi w zwizku wyraz: popravce, jak równie i: opravce. Por. w rosyjskim »lju-

d'ej opravIivati« (sdzi) w zabytku: Pouenje Yladimira Monomacha. Innymi
takimi terminami s: prawo, prawda.

» Oóaop-, str. 633, przypisek.
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Mao co mona powiedzie o miejscach, gdzie si sdy odby-

way. U Germanów ulubionemi do tego celu miejscami byy wy-
yny, miejsca skadania ofiar, albo te miejsca porose drzewami,

w których cieniu rokowano i sdzono. Take u Sowian pierwsze

sejmy, bdce zarazem zgromadzeniami sdowemi, odbyway si na

miejscach otwartych. Mieszkajcy w pónocno-wschodnim kcie Woch
Sowecy a do w. XVIII zachowali zwyczaj odbywania sdów pod

odkrytem niebem ^

§ 2. Przewód sdowy.
Jak niemay czas przeszed, zanim stw^orzono pierwsz organi-

zacy sdow, tak te rozwija si powoli i sam przewód sdowy,
to jest formy, wedug których odbywaa si czynno stron, spór

wiodcych, oraz organów sdowych w celu dopomoenia stronie po-

krzywdzonej, aby zadouczynienie uzyska moga. Wspódziaanie
sdu w prawie procesualnem pocztkowo byo bardzo nieznaczne.

Same toczce spór strony musiay si stara o wykrycie prawdy

i naprawienie krzywdy i to nie tylko w zakresie kroków, z których

i pomoc sprawa sporna bywaa przed sd wytaczana (zapozwanie

przed sd oskaronego), ale take i w zakresie czynnoci, przedsi-

branych na samem zgromadzeniu sadowem. Byo to naturalnem, e
pierwotnie urzd sdowy sta zupenie na drugim planie. Staych

organów^ sdowych nie byo, a wybrani na sdziów znawcy prawa

wykonywali sw czynno tylko podczas zgromadzenia sdowe-
go, przeto wstpne postpowanie sdowe (st3,wiennictwo stron w s-
dzie), a take w znacznej mierze i przeprowadzanie dowodów
sdowych musiao by pozostawione samym stronom. Spór sdowy,,

jak to ju powiedzielimy, by walk o prawo, same przeto strony

zaatwiay wzajemne swoje sprawy (spory). Byo to ju niema-

ym postpem kulturalnym, gdy si przyjo przewiadczenie, e
rozsdzenie sprawy ma by powierzone sdziemu pryw^atnemu, je-

dnaczowi; w jednaczu wic musimy upatrywa punkt wyjcia dla

przewodu sdowego. Czynno owego dobrowolnie powoanego s-^

dziego bya bardzo prosta, polegaa bowiem tylko na tem, e je-

dnacz wysucha pretensyj obu stron i ogosi wyrok. Dostarczenie

i przedstawienie wszelkich materyaów^ dowodowych, jako te i sama
dowodzenie, a zapewne równie i stawienie si stron do sdziego

rozjemczego i wreszcie, wszystko, co sprawy dotyczyo, pozostawao
w rkach stron samych, które przedewszystkiem musiay si zobo-

pólnie zgodzi na to, e spraw sporn, zaniechawszy dochodzenia

1 Podrecca, 81avia Italiana. Le vicinie {Cividale 1887), str. 94, 96. Por. te
Rutar, Beneka >Slovenija iwydala M.itica Slovenska, Lubiana).
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swych pretensyj na wasn rk, oddadz na rozstrzygnicie sdziemu
polubownemu; one te okrelay przedmiot sporu i wyznaczay ter-

min (»rok«) stawiennictwa w sdzie. Gdy powstay publiczne zgro-
madzenia sdowe, a waciwy sd zosta uznany jako wadza pa-
stwowa, wtedy strony przestay si umawia wzgldem osoby s-
dziego; zreszt jednak i nadal inne czynnoci stron pozostay te
same, co dawniej: krzywdziciel musia by wezwany przez skrzyw-
dzonego, aby w dzie oznaczony stawi si do sdu. U Germanów
odbywao si to w ten sposób, e powód ze wiadkami udawa si
do domu oskaronego i domaga si zadosy uczynienia, albo sta-

wienia si w sdzie w terminie okrelonym. Gdy nie zasta swego
przeciwnika, móg owiadczy to wezwanie jego onie lub domo-
wnikom. Akt ten u Franków mia nazw manjan, po acinie man-
nitio (mówiono te: admallare, admonere, commonere), to jest: wy-
zwanie. Pónocni Germanie nazywali to stefna (heimstefna), co dzi
tómaczy si przez wyraz Stabungi— oczywicie dlatego, e oskar-

yciel wyzywa sw^ego przeciwnika, dzierc kij w rce. Podobny
obyczaj by te u Rzymian, oraz— jak si zdaje -i u Sowian. wiad-
czy o tem ac. actio i czes. puhon^, oznaczajce akcy oskaryciela,
gdy ten przeciwnika do odpowiedzialnoci sdowej pociga. -

Dopiero z czasem, gdy utworzono stae sdy, a obok sdziów
powstay te i ich pomocnicze organy t. j. woni sdowi, wtedy po-

1 Brunner, Deutsche Rechtsgeschichte, 1. II Lipsk 1892, str. 333.

^ Z terminom czeskim »pahon« mona porówna rus. »pogo« oznaczajc
w Nowogrodzie zapat wonym sdowym za pozM^y (staropols. pozewne, stczes.

mytoi, p. BjiaAHMipcKiH-ByAaHOBt, Oóaop-B, str. 639. Zdaje si take, e na pozew
prywatny wskazuje nazwa dla oskaryciela w prawie polskiem i czeskiem (po

wód, pówod), co oznacza i>prow'adzcego«, niewtpliwie przeciwnika (spierza)
do sdu. cho mona tu rozumie »prowadzcego spraw«. Na tej jednak ety-

mologii nie mona bardzo polega choby z tego wzgldu, e terminy »pfihon«

a »powód« nie s ogólnie sfowiaskuni. Prawo ruskie np. oskaryciela (a take
oskaronego) nazywa istec (twierdzcy co, por. stpol. isty = pewny); kada
z obli stron nazywa si tam take supernik (slpol. spiorz) lub sutjanik. H.

Jireek (1. c. I. str. 173) nieprawidowo stawia wyraz istec (por. stpol. iciec)

w zwizku etymologicznym z iskati (iska, szuka), na co zdawaoby si wska-
zyw^a rus. isk (skarga, ale tylko cywilna), co odpowiada czeskiemu: pohledavka.

Ciekawe jest to, e wyraz istec by te uywany w prawie czeskiem, gdzie

mia podwójne znaczenie: wierzyciel lub dunik. Co si tyczy terminu: powód,
ten wyraz objania si te w znaczeniu szerszem, oznacza bowiem nie tylko

ac. actor, ale take i conductor, t. j, tego, który prowadzi innego (np. komor-
nika), co przez oskaryciela by posanj', aby go broni, i co by zastpc oskar-

yciela. Dowody przytacza Brandl, Kniha Romberska (Praga 1872) str. 130

{sub voce Póvod). Por. te>, Vehrd, Knihy devatery o pravich, siidich a dskach

zem6 caske.
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/('W im by powierzany. Pozywanie urzdowe stao si koniecznym

hoby z tego wzgldu, e oznaczanie roków sdowyci nie mogo
ju by pozostawiane stronom, lecz naleao do dyspozycyi samego

sdu. U Franków taki pozew, wykonywany przez wonych sdo-

wych, nazywa si bannitio (niem. Bannen), wadz za sdow na-

kazujc, waciw sdziemu (królowi lub jego urzdnikowi) nazy-

wano bannum. Bannitio wykonywano w ten sam sposób jak i man-

nitio: wony sdowy (praeco, stwn. butil, ags. bydel, nowoniem.

Biittel = Bieter, z czego poszo ac. bedellus; take inaczej Weibel=
Laufer) 1 udawa si do domu osoby oskaronej i oznajmiwszy si
tam, jako penomocnik sdu, wzywa oskaronego do stawienia si

w sdzie na dzie oznaczony.

Podczas gdy u Franków moemy na podstawie róde widzie

rozwój obu form pozwu, t. j. pozwu wykonywanego przez oskary-

ciela i pozwu przez osob urzdow, róda innych plemion ger-

maskich znaj tylko pozew urzdowy. Równie i ze róde sowia-
skich dowiadujemy si tylko o pozwach urzdowych; mimo jednak

tego, e pozew pryw^atny nie moe by ródowo stwierdzony, mu-

simy istnienie jego niegdy przypuszcza ze wzgldów wyej przy-

toczonych.

eby pozew sdowy móg by wykonany prawnie, przede-

wszystkiem trzeba byo, by wony sdowy w jaki sposób si wy-

legitymowa, e istotnie z ramienia urzdowego wystpuje; w tym

celu w starodawnych czasach w Czechach i na Morawach musieli

mu towarzyszy dwaj inni woni urzdowi (nuntii beneflciariorum),

jeden z ramienia kasztelana, drugi z ramienia sdziego (§ 2 statutu

Konrada Oty: uilibet eorum debet ducere castellani nuntium et

alium judicis), póniej za zaopatrywano go w piecz ziemsk.

Trzeba te byo jeszcze, eby go urzdownie doprowadzono do

miejsca wygoszenia pozwu. Pierwotnie wocianie okolicznych wsi,

czyli t. zw. osady mieli powinno tak, e dwaj z nich musieli do-

starcza wonym (komornikom) bezpatnego przewodu (§ 2 Statutu

Konrada Oty), po zniesieniu za tej powinnoci prowadzi komornika

albo powód albo jego pose. (W Ksidze Romberskiej jako taki

pose powoda wystpuje panosza).

pozwie sdowym, wykonywanym przez osoby urzdowe, do-

kadnie nam opowiada Ksiga Romberska: osob osiad trzeba

byo pozywa dwojakim sposobem : osobno na targu, osobno

w domu. Wony sdowy (komornik), wysany przez sd na danie

1 mira, 1. c. str. 163; Brunner, 1. c. str. 3H7 i nast.; Grimm, 1. c. str.

-844: i nast.
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oskaryciela, musia ogosi pozew publicznie na targu w tern mie-

cie, dokd czelad pozwanego si udawaa, a nadto jeszcze uda
si do domu, stanowicego stae mieszkanie pozywanego i jego ony.
Tam musia owiadczy czy to pozwanemu samemu, czy te jego

ludziom, »od kogo« (w czyjem imieniu) pozywa, do którego sdu
i na które roki sdowe.

Wida z tego, e w dawnem prawie czeskiem kierowano si
przy pozwaci wielk skrupulatnoci: nie wystarczao pozwa tylko

w domu (w siedlisku pozywanego), ale trzeba byo jeszcze ogosi
pozew na targu, aby pozywany, nie bdc przypadkiem w domu,

choby nie by powiadomiony przez domowników o pozwaniu, do-

wiedzia si o tem od swych ludzi chodzcych na targ do miasta

poblizkiego.

Przy pozywaniu ))holomka« (junocha, czowieka nieonatego)

wony nie mia obowizku chodzenia do jego domu, jak to musiao

by przy pozywaniu onatego, lecz móg go pozwa, ogaszajc po-

zew na targu miasta, znajdujcego si w pobliu zamieszkania

oskaronego.

Gdy pozywano kogo, kto nie mia wasnego domu, tak zw.

»tkacz« (»poniewa nigdzie sw^ego domu niema ani majtku, lecz

tylko tka si t. j. si tua), trzeba go byo pozwa na trzech targach,

by mona byo przypuci, e wiadomo o pozwaniu dojdzie do

jego wiadomoci.

Przepisy, dotyczce pozwów a zachowane w Ksidze Rom-
berskiej, pochodz wprawdzie z czasów pónych, ale musimy mnie-

ma, e podobne formy pozywania znane byy Sowianom ju w do-

bie dawniejszej. Wonych sdowych niewtpliwie znay ju pierw-

sze ksistwa sowiaskie, jak na to wskazuje nazwa: pristav, uy-
wanego zarówno u Sowian poudniowych, mianowicie Chorwatów
z jednej strony, a na Rusi z drugiej. Przez wyraz ten oznacza si

» przystawiony, przydany« do rki (sdziego), adjunctus, a odpowie-

dniego terminu nie znajdujemy w terminologii procesualnej u in-

nych narodów; jest on^—zdaje si—rodzimym terminem sowiaskim.

Od Sowian poudniowych zapoyczyli go Madziarzy, którzy wo-

nych sdowych nazywali: pristaldi (madz. poroszló). Na Rusi by te
inny termin dla oznaczenia wonego sdowego, a by nim ))detskij«.

W miastach ruskich wonych sdowych nazywano te »podwojski-

mi« 1, oczywicie dlatego, e naczelnikiem ich by »wojski«, z któ-

rym mona porówna wojskiego (tribunus), znanego póniej w pra-

wie polskiem. W Polsce posowie sdowi w dawniejszych czasach

1 Bjia;^HMipcKiS-ByflaHOB'b, Oóaopt str. 639.
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nosili nazw komorników, w czasach za póniejszych przeniesiono

na nich nazw dawnych a nie istniejcych ju urzdników: wonych,
nievvtpli\Vie dlatego, e drogi swe zrzadka tylko odbywali piechot,

zazwyczaj za byli woeni przez obywateli ^

Równie historya prawa polskiego i ruskiego poucza nas, e
wony sdowy wraz z powodem (oskarycielem) winien by wyda-

wa si na miejsce ogoszenia pozwu, t. j. do domu osoby pozywa-

nej -. Zarówno w Czechach, jako te w Polsce i na Rusi pozywani

uciekali si do rónych wybiegów, by zapobiedz urzdowemu ogo-

> szeniu pozwu: ukrywali si przed wonymi urzdowymi, albo ich

wizili, czsto bili czy to ich samych, czy te ich urzdowych to-

warzyszy. Prawo reagow^ao przeciwko takim praktykom, np. w Cze-

f
chach wzmiankuje o tern § 8 Ksigi Romberskiej. Gdy mia by
pozwany kto taki, o kim byo wiadomo, e bije posa, który pro-

wadzi komornika, i odstrasza go od wskazania jego domu, wtedy

powód móg si umówi z komornikiem, aby ten sam tylko uda
si z pozw^em. Gdy komornik spóni si z pozwem dlatego, e nie

zna miejscow^oci, pozwany nie móg si broni tomaczeniem, e
mu pozew wczas nie zosta dorczony, o ile stwierdzono, e bije po-

sów towarzyszcych komornikowi. Na Rusi, w Pskowie, w podo-

bnych wypadkach wolno byo pozew odczyta »na pogocie« (u wej-

cia cerkwi) w obecnoci popa, a take, jak susznie to przypuszcza

Wadimirskij Budanow, przed zgromadzonym ludem (§ 25 Pskow-

skiego prawa sdowego).

Przy pozywaniu pose sdowy oznajmia pozwanemu termin,

po którego upywie mia si stawi do sdu (rok). Wytworzy si zwy-

czaj, e pozwanemu oznaczano trzy terminy, e gdy si nie stawi na

rok pierwszy, pozywano go po raz drugi, a gdy i to nie poskutko-

wao, powtarzano pozew^ po raz trzeci i ostatni. To samo byo
u Germanów i rónych innych plemion. Dawne prawo salickie zna

a czterokrotne pozywanie. Gdy f)ozwany nie stawi si do sdu,

podlega pokucie, chyba e móg przytoczy dostateczny dowód
usprawiedliwiajcy niestawiennictwo (echte Not, sunnis, sonia =
usprawiedliwienie), czego jednak musia dowie 2. Yehrd (II, 5) na-

zywa te dowody wymowami (vymluva) prawnemi; w Ksidze To-

w^aczowskiej nosz one nazw »przyczyn przeciw ustaniu (pfiiny

proti ustani). Trzykrotny pozew znao take prawo czeskie i polskie:

1 Ksiga Romberska mówi nie tylko o »chodbie< (chodzeniu) komornika

(§4), ale take i o woeniu pozwów: (% 15: Gdy powód da komornikowi swego
konia, by na nim zawie pozew...).

- Hub, Prawo polskie w wieku XIII (w wydaniu: IMsma R. Hubego, t. II)

str. 523; BjiaAHMipcKi{i-By;i;aHOB'L, 1. c. 335—337.

3 Brunner, 1. c. str. 335—337.
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W Ksidze Romberskiej (rozdz. VIII: V rozlinych narociech kter
pravo, § 154—192) wylicza si, ile pozwów potrzeba w poszczegól-

nych wypadkach, jednego czy trzech. Podobnie w prawie poskiem
2 reguy wyznaczaj si trzy terminy sdowe odpowiednio do trzy-

krotnego pozwu; tylko wyjtkowo sd wyznacza stronom jeszcze

termin czwarty ^ Jakkolwiek za wzmianki o trzykrotnem pozywa-

niu u Polaków i Czechów pochodz z czasów póniejszych, to je-

dnak ze wzgldu na taki zwyczaj w prawie germaskiem trzeba

przypuszcza, e i u Sowian praktykowano to oddawna.

Termin trzykrotny stosowano wzgldem pozwanego w tym
celu, by si do sprawy odpowiednio przygotowa, mianowicie, by

mógf zgromadzi potrzebne rodki dowodowe. Gdy nie stawi si
w terminie ostatnim, skazywano go o niestanie (ob contumaciam,

t. j. za niespenienie rozkazu sdowego, co stanowio obraz dla sdu).

Take przy waciwym przewodzie sdowym czynno sdziego

(jako przewodniczcego na zgromadzeniu sadowem) miaa znaczenie

zupenie podrzdne. Oskaryciel i pozwany nie zwracali si z mo-

wami do sdziego, lecz rozprawiali jeden z drugim. eby mowom
-swym doda wikszej powagi, przybywali na sd nie sami, lecz

z wikszym pocztem osób, powoanych w roli wiadków lub pomoc-

ników w » przepieraniu « si wzajemnem. Niekiedy stronom towarzy-

szyli do sdu wszyscy krewni lub ssiedzi, a na Rusi ten obyczaj

dochowa si a do chwili wydania praw sdowych (cy/],Hi.M rpaMOTti).

Pskowskie prawo sdowe wzbrania spierzom przybywania na sd
z ))pomoc« (noMo^bio), a w Nowogrodzkiem prawie sadowem (§ 6, 13)

zakazuje si stronom czyni »nawodk« (t. j. przyprowadza osoby,

nie uczestniczce w sprawie). Jeszcze w czasach póniejszych im bo-

gatszy by oskaryciel lub pozwany, z tem wikszym pocztem sta-

wia si na sd dla postraszenia sdziego lub swego przeciwnika 2.

To, co w czasach póniejszych potpiano, jako naduycie, pier-

wotnie stanowio objaw zupenie naturalny, poczucie bowiem soli-

-darnoci rodzinnej dawniej byo tak rozwinite, a wspólnota pra-

wna bya jeszcze tak silna, e jednostka stale opieraa si na swych

krewnych. Czsto nawet obyczaj prawny wrcz domaga si tego,

by strony, spór wiodce, opieray si na krewnych. Instytucya wspó-

przysiników (conjuratores, consacramentales, Eideshelfer, znana

w póniejszych ródach take Sowianom) ^ wspieraa si wanie na

* Hub, 1. c. str. 524, 529. — Dawne prawo chorwackie (Lex slavonica

2 r. 1273, art. 3) zna nawet omiokrotny pozew.
^ B.;iaflHMipcKiii-ByflaHOB'B, 1. c. str. 687.

3 Chorwaci i Serbowie nazywali ich duszewnikami. Por. A.ieKca JosaHo-

Bni, lIpHHocnH aa HCTopnjy CTapor cpncKor npaBa, II t. (Belgrad 1900), str. 24: i nast.
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tern, e pocztkowo spraw sporn rozstrzygano wycznie na zasa-

dzie przysigi, skadanej przez krewnyci^, a dopiero póniej na

wspóprzysiników powoywano te osoby obce.

W porzdku przemawiania obu przeciwników ustali si pewien

formalizm, którego naleao przestrzega. Pierwszy przemawia oskar-

yciel. aosnemi sowy (std czes. ))aloba« i »narok«, t. j. narzeka-

nie, rus. »narekati« [Rus. Prawda § 99, Karamz.], pols. ))skarga«,

chorw. ))tuba«, bug. »tzba«, por. niem. »Klage«, ac. »orare«, »ado-

rare«) oskaryciel zwraca si do swego spierza, obwiniajc go

o zgwacenie prawa i wzywa go do odpowiedzi. Oskarony, gdy

nie chcia si przyzna do winy, musia zbi skarg punkt po punk-

cie. Z czasem pierwotny formalizm nieco zagodnia i w pojednaniu

stron bra udzia sdzia. Oskaryciel nie wzywa ju pozwanego do

odpowiedzi, lecz czyni to sam sdzia 2, Oskarony w odpowiedzi

swej musia zoy dowody swego twierdzenia. Obowizek udowo-

dnienia pada w^ycznie na oskaronego; nie byo wic w uyciu
zasady: asserehti, non neganti incumbit probatio. Susznie mówi
Tarde, e spoeczestwa pierwotne mono udawadniania uwaay
nie za ciar, lecz za cenny przywilej (favor probandi)^.

Jednym z najstarszych rodków dowodowych bya u wielu na-

rodów przysiga: oskarony móg tedy przysig oczyci si z za-

rzucanej mu winy, przysig t jednak skada nie tylko on sam,

ale wspólnie z caym pocztem wspóprzysiników. Gdy przysigi

takiej nie zoy, przegrywa spraw. Oprócz przysigi znamy te
inne rodki dowodowe. Prawo wszystkich ludów dopuszczao do-

wód przez wiadków^ i przez zeznanie. Powszechnie te uciekano

«i do ordaliów czyli sdów boych, których wanie najagodniej-

sz form stanowia przysiga. Sama ju nazwa ich wskazuje, e
spór wiodce strony w ordaliach (Gottesurteile) powoyway si na

wiadectwo samego bóstwa, które miao si do sprawy wmiesza
i przez wynik dokonanego sdu boego wskaza, po czyjej stronie

prawda. Do ordaliów nalea przed ewszystkiem pojedynek sdowy,
wedug Tarde'a najstarszy chyba z ordaliów (o ile gdzie by
w uyciu) *.

1 Inne pogldy dawnego spoeczestwa trafnie ocenia Tarde, Les trans-

formations du droit (Pary, 1894:), str. 80.

* Brunner, 1. c. str. 343 i nast.

3 Tarde, 1. c. str 27.

* Tarde, 1. c. str. 23. Pojedynek sdowy wedug tego autora znany byt

tylko szczepom wojowniczym; nie wspominaj o nim ani zbiory praw brahma-
skich ani Awesta, ale znajdujemy go u szczepów amerykaskich, australskich

i w Oceanii zupenie tak samo, jak u narodów staroytnych. Wedug Tarde'a da-
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Jest to jedyny ze starszych obustronny sd boy, wykonywany
przez obu przeciwników. Dopiero póniej przyszo do czynienia prób

z pomoc wody lub elaza, wic do form znacznie agodniejszych

od pojedynku. Próba przez wod bya dwojaka: przez wod zimn
lub gorc. Przy próbach z pomoc wody zimnej osob majc zo-

y dowód prawdy, zwizan zanurzano w zimnej wodzie; gdy do

pewnej chwili utrzymywaa si pod wod, uznawano to za dowód
prawdy (gdy woda nic nieczystego nie przyjmuje), gdy za przed cza-

sem wypywaa na powierzchni, dowód by chybiony. Przy próbach

z wod gorc trzeba byo sign go rk do kota wrzc wod
napenionego i wyj lecy na dnie przedmiot; dowód prawdy si
nie powiód, jeeli rka okazaa si sparzona. Próba elaza bya te
dwojaka: dowodzcy prawdy powinien by nie par kroków w go-

ych rkach rozpalone elazo, albo te zrobi kilka kroków bos
nog po rozpalonych lemieszach (vomeres); jeli si przytem nie po-

parzy, dowód mu si uda ^.

Do ordaliów naley te przysiga, w której równie strona

powouje si*na wiadectwo boe, wzywajc na siebie przeklestwa

w razie faszywej przysigi (kltwa, kljatva, zakletva, z czego znowu:

kletba, klatba) i sigajc rk do jakiego przedmiotu (skd nazw^a:

przysiga, pfisaha, prisjaga). Przysig mona uwaa za zagodzon
form sdów boych. Stanowi ona bardzo rozpowszechniony rodek
dowodowy, znany nawet tym ludom, u których nie znajdujemy a-
dnych ladów pojedynku sdowego, ani innych ordaliów ^

Jakkolwiek pochodzenie ordaliów tkwio w czasach pogaskich,

zachoway si one jeszcze w dobie chrzecijaskiej. Niektóre zostay

wrcz schrystyanizowane przez przystosowanie ich do form kociel-

nych. Tak np. u Franków próba wody gorcej odbywaa si pod

dozorem kocioa, z towarzyszeniem obrzdów kocielnych. Nato-

miast koció walczy przeciwko pojedynkom sdowym, ale ich wy-

korzeni nie zdoa. Jednostronne ordalie (próby z pomoc wody lub

elaza) stay si potrzebne zwaszcza ludziom, którzy nie mieli prawa

przysiga ani te stawa do pojedynku, wic gównie niewolnikom ^

wne pojedynki ze wzgldu na sw dzik form ze wszystkich lodziijów orda-

liów miay najmniej podatnego gruntu do rozpowszechnienia si w znaczeniu

rodka dowodowego; e jednak si rozpowszechniy po caym wiecie, to we-

dug mniemania Tarde'a dlatego, i przedtem byy w uyciu jeszcze nieracyc-^

nalniejszo i okrutniejsze od nich rodki dowodowe.
1 lad próby elazem pozosta w wyraeniu czeskiem: »Dobreho nepalic.

Dotychczas te mówi: Ten se spali, napali. Por. z tern w iiegestrum Varad.

:

» combustus est«.

2 Tarde, 1. c str. 23

8 Brunner, 1. c. str. 401 i nast.
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Sowianie te z dawien dawn znali sdy boe. Czytamy u Hel-

niolda (Kronika, I, 83): Et inhibiti sunt (nowo ochrzczeni Sowianie)

de caetero jurare in arboribus, fontibus et lapidibus, sed offerebant

crimine pulsatos sacerdoti ferro vel vomeribus examinandos. Miejsce

to dwojako mona rozumie, e równie i u Sowian nadbatyckich

przed wprowadzeniem chrzecijastwa, zwyke byy dwa rodzaje

rodków dowodowych: przysiga i sdy boe (w cilejszem znacze-

niu), i e jeden z nich w dobie chrzecijaskiej zosta wzbroniony

U. j. przysiga pogaska), albo te, e Sowianie posugiwali si tylko

przysig, zamiast której, po jej wzbronieniu, dopiero w czasach

chrzecijaskich wprowadzono sdy boe. Pierwszy sposób rozumie-

nia jest najprawdopodobniejszy. Dobrze mówi Patetta \ e nic nie

przeszkadza rozumie sowa Helmolda tak, i sdy boe obok przy-

sigi znane byy Sowianom, i e je chrzecijastwo utrzymao, za-

kazawszy pogaskiej przysigi. Tego zdania trzyma si i Winiarz^.

Dowodem susznoci tego zapatrywania suy dawny zabytek prawa
wgierskiego, Regestrum Yaradinense examinum ferri candentis

z pierwszej poowy w. XIII, gdzie sdy boe, wykonywane w asy-

stencyi duchowiestwa waradyskiego jeszcze w XIII w. nazywaj
si po sowiasku »prawd«. W oddzielnych zapiskach czytamy albo:

ad candentis ferri judicium misit eum (eos) Waradinum, albo: ad

praudam misit' eum (eos) Waradinum ^. Jeeli w okolicach Wara-
<iynu (a zapewne i w caych Wgrzech) jeszcze w w. XIII te sdy
boe nazywano po sowiasku ))prawd«, jest to niezbitym dowo-

dem, e chodzi tu o starodawny porzdek prawny sowiaski, zapo-

yczony przez Madziarów.

W prawie czeskiem wzmiankuje o sdach boych ju Kronika

Kosmasa (II, 4), przytaczajc tekst t. zw. Dekretów Brzetysawa

z r. 1039. Jest tam mowa o judicium Dei, o ferrum ignitum i adju-

rata aqua. Take Statua ducis Ottonis wzmiankuj o ordaliach, mia-

nowicie o judicium aquae (§ 8), judicium ferri (scilicet vomerum, § 18),

duellum (§ 36, zatwierdzenie Berneskie z r. 1229). Formua immu-
nitetowych przywilejów, udzielanych w w. XIII kocioom czeskim *,

wymienia: judicium ferri candentis vel aquae vel vomeres calcandos

vel duelli. Z tego ostatniego wiadectwa wida, e w ziemiach cze-

skich znano oba sposoby próbowania rozpalonem elazem (noszenie

gorcego elaza i stpanie po rozpalonych lemieszach). Co si tyczy

' Le ordaie. Studio di storia del diritto e scienza del diritto comparato,

Torino, 1890, str. 157.

» Sdy boe w Polsce (Kwart. hist. V, 1891, str. 293).

^ Wyd. Karacsonyi i Borowszky (Budapeszt, 1903), str. 158, 159 i nast.

* H. Jireek, Codex juris boh. I, str. 52.
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judicium aquae, to ze statutów Konrada Oty okazuje si, e mowa
tu o próbowaniu wod zimn, poniewa czytamy: nullus demittat

eum in aquam. Niema przeto dowodu praktykowania tu tak zw.

Kesselfang, t. j. sigania g-o rk do wody wrzcej. W Ksidze

Romberskiej (§ 155 i nast.) powiedziano poprostu: prawo woda,

prawo elazo \ t. j, dowód przez wod i dowód przez elazo (gorce),

ale si nie wyjania, o jaki rodzaj dowodu tu chodzi, czy o wod
zimn, czy gorc i czy o niesienie elaza gorcego, czy te o st-

panie po niem. ;&dd prava zemskóho (§ 53) wymienia próbowanie

gorcem elazem, skombinowane z przysig (oskarony ma dwoma
palcami dotkn rozpalonego elaza a nadto przysidz, e jest nie-

winien)2. W paragrafie 88 tego zabytku czeskiego: Rad prava zem-

skóho przytoczono nowy sposób próbowania wod zimn: »Póvod

ma do vody bfiesti, a pohnany za nim, tri kro6eje vzdali. A kdy by
póvod utonul V tch tfech kro6ejich pfed nim, tehdy pohnanf ma
s6 zase yratiti, a toho nevinen bfti. Pakli póvod pfebrde, tehdy po-

hnanf ma za nim bfiesti, a pfebrde-li tako, tehdy jest jeho prazden;

pakli uton, tehdy ty ddiny i ivot ztrati«. (Powód ma wej do

wody, a oskarony za nim w odlegoci trzech kroków. Gdyby po-

wód uton w tych trzech krokach przed nim, wtedy oskarony ma
si wróci i bdzie uznany za niewinnego. Jeli za powód prze-

brnie, wtedy oskarony musi i za nim, a jeli take przebrnie,,

wtedy si uniewinni; jeli za utonie, wtedy i majtek i ycie straci).

Zdaje si, e próbowania wod gorc nie uywano w prawie Cze-

kiem. Kiedy vv w. XIV ordalie zniesiono', a Stitnf i Andrzej z Du-

bla o tem pisali, aden z nich nie wspomnia o tym rodzaju próby;

obaj mówi tylko o wrzucaniu i wpychaniu do wody 8.

Prawo polskie zna take pojedynek sdowy, dwojakie próbo-

wanie gorcem elazem i próbowanie wod. Równie w Ksidze
zwyczajowego prawa polskiego z w. XIII jest mowa tylko o próbo-

waniu wod zimn, mamy jednake z aktów dowód istnienia judi-

cium aquae ferventis. Zajmujce s szczegóy, o których dowiadu-

jemy si ze wzmiankowanej Ksigi prawa zwyczajowego o poszcze-

gólnych rodzajach sdów boych. Mamy tam wzmiank o tem, e
w pewnym czasie dwaj ksia prowadzili oskaronego na miejsce

próbowania go elazem, e ksidz powinien by rozpalone elazo

przeegna, a miejsce, gdzie si miaa odby próba, pokropi wod

* Por. § 17 Ruskiej Prawdy (Trój. i Karamz.): prawda elezo, isprawa

zelezo.

2 Ordalie czsto czono z przysig.
3 Jirecek, Slov. pravo v Cechach a na MoravS I, str. 190.
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wicon. Podobno niegdy przy wykonywaniu próby odprawiano

msz, czego w póniejszych czasach ju nie robiono, ale ksidz od-

mawia przy tern siedem psalmów pokutnych i modlitw. Winiarz ^

porównywa te obrzdy z germaskiemi i dochodzi do susznego
wniosku, e przeszy one do Polski z Niemiec, jakkolwiek sama in-

stytucya sdów boych bya znana Sowianom tak, jak i wielu in-

nym ludom. Take wedug prawa czeskiego przy sdach boych
asystowao duchowiestwo, jak to wida ze Statutów Konrada Oty

(§ 8), gdzie jest mowa, e osob, dowodzc prawdy, moe na wod
puszcza tylko »sacerdos cum suo cooperatore«.

Równie prawo ruskie zna uywanie ordaliów: Ruska Prawda
(redakcya obszerniejsza) podaje pierwsz wiadomo o próbowaniu
elazem i wod (§ 17, 99 i 100 Karamz., § 17, 81 i 82 Trój.),

a w umowach . z Niemcami znajdujemy po raz ostatni o nich

wzmiank, jednake akty sdowe wiadcz, e próbowanie wod
praktykowano jeszcze w w. XVII. O formie tych ordaliów nie mamy
bliszych wiadomoci. Z kaza Serapiona, kaznodziei w. XIII, dowia-

dujemy si, e na Rusi uywano tylko próbowania wod zimn.
Ten rodzaj dowiadczenia wod (zimn, nie za gorc) Pachman
uw^aa za wycznie praktykowany na Rusi, mianowicie na tej pod-

stawie, e wedjug prawa ruskiego próba wod bya uwaana za

rzecz mniej uciliw ni próba elazem 2.

Z Ruskiej Prawdy poznajemy te i skal dowodów. Przy oskar-

eniu za zabójstwo * i przy wszystkich innych pretensyach pieni-

nych, gdzie punctum litis wynosio najmniej pó grzywny zotem,

oskarony mia si oczyci przez prób elaza; gdy przedmiot

sporu by wa^^t najmniej 2 grzywny (srebra), wyznaczano prób wody,

w sprawach za toczonych o rzeczy drobniejsze (wartoci mniejszej

ni 2 grzywny), wystarczajcym dowodem bya przysiga (rota). Wi-
dzimy wic, e w prawie ruskiem sdy boe stosowano w spra-

wach nie tylko karnych, ale i cywilnych, w których chodzio o szkody

na majtku. Wladimirskij-Budanow (1. c. str. 648) wyklucza tylko skargi

dotyczce kontraktów, w których za dowód suy ))posuch« lub

przysiga. Podobnie rzecz si miaa i w prawie czeskiem, wedug
którego (Ksiga Romberska) dopuszczano sdy boe i w takich

sprawach, które dzi nazwalibymy cywilnemi. Co si tyczy prawa

1 L. c , str. 299—304.
2 BjiaAHMipcKiH-By/i;aiioB'i., 1. c. str. 64;7. Take wedug Ksigi zwyczajowego

prawa polskiego próbowanie wod byo w uyciu tylko przy stwierdzaniu prze-

winie mniejszych.

3 Hci^a uaHHeT tojiobok) KJienaTH (= oskara O gow, zabójstwo; KJienaTH=

pulsare, accusare, impetere).
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polskiego, to Winiarz (1. c, str, 304 i nast.) dowodzi wbrew Wina-

werowi, e sdy boe praktykowano tylko w sprawach karnych;

równie i Hub w pracy swej, Prawo polskie w wieku trzynastym,

mówi o ordaliach w rozdziale: »Przewód sdowy w sprawach kar-

nych«. Jakkolwiek niewtpliwie sdy boe byy zwykym rodkiem

dowodowym g-ównie w sprawach karnych, nie wahamy si uzna
za Winawerem, e w Polsce stosowano je w niektórych sprawach

(wedug naszego rozumienia) cywilnych. Za tem przemawia i ta oko-

liczno, e w dawnem prawie nie czyniono pierwotnie rónicy

midzy sdowym przewodem cywilnym a karnym.

Take w prawie serbskiem praktykowano sdy boe, a miano-

wicie wedug »Zakona« (ustawy) Stefana Duszana—próbowanie roz-

palonem elazem, przy asystencyi duchowiestwa (§ 150), oraz próba

gorcej wody (§ 84 i 106)^; nadto prawo zwyczajowe uznawao te
i próbowanie wod zimn *.

W Bugaryi wreszcie znajdujemy take lady ordaliów^

Ogóln waciwoci ordaliów w prawie wszystkich narodów

sowiaskich byo to, e posugiwano si niemi jako tylko pomocni-

czym rodkiem dowodowym, kiedy niepodobna byo uzyska innego

dowodu (przez przysig, wiadków lub zeznanie)^.

Rozpowszechnionym rodkiem dowodowym u Sowian by
nadto pojedynek sdowy, bitwa, bój (zapoyczone przez Madziarów

baj), walka sdowa, pole (por. niem. Kampf z ac. campus, poniewa
pojedynki odbywano w polu, i std kampe, campio, champion, por.

te czes. zapoliti), ac. pugna, duellum. (Póniejszy wyraz czeski se-

dani powsta widocznie std, e zamiast pierwotnego pojedynku, od-

bywanego pieszo, weszy potem w uycie na wzór zachodnio-euro-

pejski pojedynki na koniach). Pojedynek ju u starodawnych ludów

by tak zwykym rodkiem rozstrzygania sporów, e zastpowa on

walk wojsk caych O takim pojedynku czytamy w VII ksidze

Iliady, gdzie si toczy bój midzy Hektorem a Ajaksem; taki sam

pojedynek stoczyli: Dawid z Goliatem, Horacyusze z Kuriacyuszami,

w. Wacaw z Radsawem, Rus z Pieczyngiem (zapisany pod r. 993

w pierwotnym Latopisie ruskim) i t. d, ^. Jeeli jednak pominiemy

* Wicej o tem Ct. HosaKOBnii SaKOHHK CTe4)aHa dymana (Belgrad, 1898),

str. 166, 196, 210 i 236.

2 Aji. JoBaHOBHh, IIpHHocnH II, str. 11. Jovanovi pisze i o innych i-odzajach

ordaliów.

' BoóicB-B, HcTopna na CTapoÓTbJirapcKOTO npaso (Sofia, 1910). str. 387 i nast.

* Zauway to trafnie ju Winiarz, 1. c. str. 294.

^) Inne przykady pojedynków stoczonych zamiast bitew przytacza z dzie-

jów polskich Kutrzeba. Pojedynki w Polsce (Kraków, 1909) str. 15 i 16.
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lego rodzaju pojedynki, znajdziemy w zabytkach prawa do wia-
dectw, e dawni Sowianie uciekali si do pojedynków jako do

sdowego rodka dowodowego. Istnienie ich na Rusi powiadcza
Ibn Rusta i Gardizi. Wedug zgodnych ich relacyj ksita ruscy

rozstrzygali sprawy poddanych swych pokojowo, gdy za nie doszo

do zgody, przeciwnicy wtedy stawali do pojedynku ^ Gdyby kto

twierdzi, e dotyczy to Warjago-Rusów, a nie Sowian, mona
skdind przytoczy szereg wiadectw o istnieniu pojedynków s-
dowych u Sowian. Prawo czeskie zna pojedynek na miecze lub

kije. Statuta ducis Ottonis (potwierdzenie Berneskie z r. 1229) wy-

mieniaj w § 36 duellum, quod in vulgari dicitur kiy; Ksiga Rom-
berska (§ 129, § 184) mówi o ))siadaniu(c, które byo dwojakie: ))pravo

s mei s6dati« i »pravo za kyje s6dati«. Do szczegóowe przepisy

»siadania« ma l^ad prawa ziemskiego. Pojedynek z mieczami i tar-

czami móg by toczony tylko midzy równ sobie szlacht (midzy
dwoma panami, lub dwoma rycerzami, § 25). Gdy by pozwany wy-
szy przez niszego, móg si nie bi, ale musia si oczyci przy-

sig szeciu wiadków, jeeli jednak nie zastrzeg si przeciwko

pojedynkowi z niszym, wtedy bi si musia (§§ 26 i 28). Gdy za-

pozwa mieszczanin chopa, musieli si bi na kije i uyw^ali przy

tem tarcz wielkich, i tak samo byo, gdy oba przeciwnicy naleeli

do stanu chopskiego (§ 29). Równie i kobietom Kad prawa ziem-

skiego zezwala na pojedynki, ale daje im ten przywilej, e pozwany
mia ))sta w dole wykopanym a po pas z mieczem i wielk tar-

cz i w tym dole obraca si, jak moe, i broni si przed ni« (§ 32).

W prawie polskiem mówi o pojedynkach Ksiga prawa zw^y-

czaj owego, która równie rozrónia pojedynki na miecze i na kije,

a take mówi o nich i akty 2. Ksiga prawa zwyczajowego opisuje

nam te i sposób odbywania pojedynków. Take na Rusi »pole«

byo zwykym rodkiem dowodowym. Jakkolwiek Prawda Ruska

o pojedynkach nie mówi, to jednak w zabytkach póniejszych (od

w. XIII a do XVII) mamy o nich wiele wiadectw ^. Na Rusi wic
równie toczono pojedynki na miecze lub kije (»;i,y6HHBi«, »;i,epeBa«),

z czego mona wnosi, e i tam byy one prastarym rodkiem do-

wodowym. W Serbii pojedynki, jak si zdaje, byy do rozpowsze-

chnione, jak to wnioskujemy z § 131 »Zakonu« Duszana, gdzie

jest mowa o pojedynku, jako o rodku rozstrzygania sporów mi-

* rapKaBH, CKaaania, str. 269; hr. Kuun, Honfoglalas kutfói.

* Winiarz, 1. c. str. 291, 297 i t. d.; Kutrzeba, 1. c. str. 7 i nast.

* Cepr^esaHi, JleKi^iH h ascji^kj^osamn no ;^peBHeit HCTopin pyccKaro npasa

(2 wyd. uzupenione, Petersburg 1899), str. 452 i 453; BJIaAHMipcKiS-By;^aHOB'B, 1. c.

str. 648—650.

Eacyklopedya polska IV, 2. 10
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dzy wojownikami. Stojan Nowakowie w swem wydaniu »Zakonuc< Du-

szana twierdzi, e' take wyraz »uzdanie« w § 102 oznacza pojedynek

sdowy, ale tumaczenie to jest bdne, jak tego dowiód Al. Jovanovi ^.

W Bugaryi istnienia pojedynków sdowyci dowodzi Bobczew 2.

Zwyczajnym rodkiem dowodowym u wszystkich Sowian bya
dalej przysiga, któr pierwotnie nazywano rota 8, jak to wida ze

róde ruskich i jak mona wnioskowa z ))Zakonu« Duszana (po-

rota) oraz z czeskiej nazwy formuy przysinej (rota). Uciekano si
do niej zarówno w sprawach cywilnych, jako te i w karnych, ska-

daa j strona pozwana lub strona pozywajca w tych wypadkach,

gdy nie byo wiadków. Prawodawstwo sowiaskie jak i germa-
skie oprócz przysigi, skadanej przez jedn ze stron, spór wiod-
cych, zna take przysig kilku pomocników teje strony, czyli wspó-
przysiników, którzy przysigali po zoeniu przysigi przez t
stron na dowód, e jej owiadczenie jest wiarogodne (juramentum

de credulitate). Wspóprzysiników tych naley wedug zdania Lan-

gego (Oót yrdOBKOMt npaBi PyccKoii npaB/i,i) i Sergiejewicza * upa-

trywa tam, gdzie si mówi o wiadkach, zwanych »posuchy« (por.

Prawda Ruska, § 15 Trój.). Wspóprzysiników zna take i Ksiga
zwyczajowego prawa polskiego tam, gdzie jest mowa o rónej licz-

bie wiadków (wedug wanoci i rodzaju przewinienia, 12, 9, 7, 6,

3, 2), którzy maj przysiga razem z pozwanym. W prawie Cze-

kiem wzmiankuje o nich Ksiga Romberska. Jireek^ instytucy

wspóprzysiników w prawie czeskiem uwaa za naleciao obc
i wywodzi j z Niemiec, ale zdaje si, e bya ona wspóln wielu

narodom ^.

Rozumie si, e w powszechnem byo uyciu u Sowian stwier-

dzenie prawdy z pomoc wiadków, których wzywano w rónej

liczbie, a take dowodzenie przez zeznanie. Powoywanie si na do-

wody pisane zaczyna si dopiero póniej. Dowodów nie potrzebo-

wano, gdy winny by schwytany na gorcym uczynku, czyli — jak

to u dawnych Sowian nazywano — przy licu. (Prawda Ruska, § 17

i 31 Trój., § 92, 180 Zak. Duszana, § 149 »tatoblicznii«, »obliczenie«^

§ 150). Z tem stoi w zwizku szereg wyrazów w jzykach sowia-

1 IIpHHocnH II, str. 16.

» L. c, str. 385.

* Wyrazowi temu Wladimirskij-Budanow, XpHCTOMaTia no hct. pycc. npasa I

(4 wyd. Petersburg—Kijów 1889), str. l, oraz OóaopTb, str. 64i5, przypisuje zna-

czenie: »zwada, spór, bitwa»; Brandl, Kniha Romberska, str. 134 sdzi, e wy-
raz ten jest pokrewny sanskr. »rat«—dicere, fari.

* L. c, str. 456.

5 Slov. pravo II, str; 235.

* Tak samo myli i Bobczew, 1. c. str. 395.
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skich, jako to czes. lifiiti, pfelieni, pols. licowa (Hub, Pisma, II,. 544),

serbs. licziti se, odlika (Al. Jovanovi 1. c. II str. 30), rus. Jinmiib, o6^tii-

HiiTb, yanKa, bug. nojiiraa cii, .iii^ih ch (Bobczew 1. c. str. 402).

Po dostarczeniu dowodów przez strony obie ogaszano wyrok
sdowy, i pierwotnie na tern czynno sdu si koczya. Egzekwo-
wanie wyroku naleao ju do strony, która zwyciya (por. § 21

Kadu prava zems.). Poniewa jednak skazany czsto nie chcia si
podda wyrokowi i da zadosyuczynienie powodowi, przeto si
okazao niebawem, e wyrok bez egzekucyi sdowej nie ma warto-

ci dla strony wygrywajcej proces, a przeto z czasem i wykonanie

f wyroku dostao si w rce organów sdowych, dopóki za to nie

zaszo, strony same staray si o wykonanie wyroków, co si odby-

wao w formie zakadu. Zakad taki, zgodny z pojciem sacramen-

tum w prawie rzymskiem (legis actio per sacramentum), opisuje si
dokadnie w zabytkach prawa czeskiego, mianowicie w Ksidze
Romberskiej (§ 259— 291), w Majestas Carolina i w fiad prava zems.

(§ 56 i nast.) Nazywa si on tam »wdaniem « lub »wzdaniem« i.

W Zak. Duszana w § 102 naley to samo rozumie pod wyrazem
»uzdanie«.

Sam sd dugo si liczy z tem, e skazany dunik nie bdzie
chcia podda si wyrokowi, a przeto w prawie czeskiem jeszcze

w w. XVI zwykemi byy t. zw. »posudky«, czyli roki, stanowione

jeszcze po wydaniu wyroku, na których strony mogy si pocc zumie
w przedmiocie wykonania wyroku. W prawie ruskiem jeszcze

w w. XVII (»yjioaceHie« Aleksego Michaowicza) mia skazany po

ogoszeniu wyroku porozumie si (pas^i.dbjiaTBCJi) z oskarycielem.

Jeeli nie uici si z dugu, sd mia obowizek zmusi ^o do tego

chost przed domem, w którym sd zasiada. Za kade 100 rubli

skazany dunik mia by bity najduej w cigu miesica. Gdy za
i po tem jeszcze nie zaspokoi wierzyciela, dochodzio wtedy do

egzekucyi majtkowej, a jeli dunik by niewypacalny, musia
dug wierzycielowi odsuy ^.

Rozumie si take, i w dawnem prawie sowiaskiem jeszcze

dugo po wprowadzeniu sdów pastwowych wielk rol odgry-

way przeytki zdobywania prawa poza sdem, zachowane zwa-

1 O wzdaniu pisa w asopis eskeho Musea w r. 1844 P. J. afafik. Por.

te Jireek, Srovnalost staróho prava slovanskeho se starym pravem hellenskym,

fimsk^fm a gerraanskym. (Rozpravy z oboru historie, filologie, a literatury, Wie-

de 1860), str. 90 i 91.

2 CeprteBHH-, 1. c. str. 472 i 473.

10*
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«zcza przy powszechnie praktykowanem udowadnianiu niewinnoci

przez wskazanie istotnego winowajcy (np. w razie kradziey lub

w wypadkach utraty jakiej rzeczy bez woli waciciela) oraz przy

sprawach o ))soczenie«. Obszerniej o tern pisze Jirecek (Slov. prawo I,

str. 172 — 178), Wladimirskij-Budanow (1. c, str. 640 i nasi), Serg-ie-

jewicz (1. c, str, 457 i 458), Filippow (mCóophhk-bk ku czci Wladimir-

skiego-Budanowa, Kijów 1903), Al. Jovanovi (1. c. II str. 32 i nast,

28 i 29), Medakovi (!?Khbot h o6HHaii II,pHoropaii,a, Nowy Sad, 1860,

str, 122 i nast).
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napisa

Aleksander Bruckner

Literatura.

Pomijamy ca dawniejsz literatur, jako w znacznej mierze-

przestarza, np. dziea jak I. E. Yocel, Prav6k zeme eske, Praga

1868, albo niedokoczone dzieo A. Budiowicza, Pierwobytnyje Sa-

Avianie w ich jazykie, bytie i poniatijach po dannym leksikalnym.

Izsledowanija w obasti lingwisticzeskoj paleontologji, Kiew 1878 —
1882, dwa tomy. Wyliczenie tej nieraz wcale obfitej literatury znaj-

dzie czytelnik w dziele, zestawiajcem, cokolwiek o staroytnociach,

sowiaskich w Europie napisano (do r. 1885), i zachowujcem, mimo
rónych braków, sta warto, byego profesora gradeckiego, So-

wieca Gr. Kreka, Einleitung in die slavische Literaturgeschichte,

1 wydanie ubogie w tre, Graz 1874, zato drugie w trójnasóh

zwikszone, Graz 1887 ^ Wyróni wypada: Kotlarewskij, O po-

grebalnych obyczajach jazyczeskich Sawian, Moskwa 1868 (powtó-

rzone w zbiorowem wydaniu dzie jego, t. 3, Petersburg, 1891). Afana-

sjew, Poeticzeskija wozzrienija Sawian na prirodu, trzy tomy, Mo-

skwa 1866—1869 (z materyaem ludowym jak najobfitszym a ca-

kiem fantastycznem jego objanianiem). Dalej Louis Leger, La my-

thologie slave, Paris, 1901 (kompilacya); Macha, Nakres slovanskeho

bajesloYi, Praga 1891 (materya bardzo obfity); M. K., O religii po-

gaskich Sowian, Lwów 1894 (wcale trzewy wykad). Por. M. Hru-

szewski, Geschichte des ukrainischen Yolkes 1906, str. 602 i 603

»Die Literatur der slavischen Mythologie«; Sz. Matusia k a roz-

prawki, Olimp polski. Dodatek do O. P., Tria idola na ysej Górze,

w Ludzie, t. XIV, Lwów 1908. Wiadomoci arabskie opracowa kry-

tycznie I. Maruart, Osteuropaische und ostasiatische Streifziige,

Lipsk 1903 (pomijamy dawniejsz literatur, Fraehna, Chwolsohna,

Harkawyego), por. wane uzupenienia i poprawki Fr. Westberga

* wieo przybyo nowe, znakomite opracowanie: Dr. Lubor Niederle.
Slovanskó Staroitnosti, oddii kultuini. Svazek 1. Praga 1912 (obejmuje ycie fi-

zyczne Sowian, poslrzyyny, obrzdy weselne i pogrzebowe).
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{w urnalu Min. Nar. Pros., w Zapiskach Akademii petersburskiej

1898 itd.). O kulturze sowiaskiej prawi najobszerniej Wilh. Bo-

gusawski, Dzieje Sowiaszczyzny pónocno-zachodniej do poowy
XIII w. II t. (Pozna 1889), str. 527—950 (Dzia III, rozwój cywili-

2acyi i t. d ); materya bogaty, brak krytyki zupeny. Tu nale da-

lej znakomite studya etnologiczne Dr. Stanisawa Ciszewskego,
Kiinstliche Yerwandtschaft bei den Siidslaven, Lipsk 1897; Wroda
i pojednanie, Warszawa 1900; Ognisko, Kraków 1903; o ataykacie

i in. Nadzwyczaj ciekawie zapowiada si, znana dotd tylko z stre-

szczenia, praca Józefa Rostafiskiego, Les demeures primitives

des Slaves et leur economie rurale dans les temps próhistoriues,

Cracovie 1908. Dla obrzdów i zabaw ludowych, dawnych i nowych,

porównaj ilustrowane, popularne wydawnictwo Dr. O. Zibrta, Ve-

seló chvile v ivot6 lidu ?eskeho, Praga 1910, om zeszytów, i li-

czne jego dziea dawniejsze, szczególnie StaroCeske vfro6ni oby-

€eje, povery, slavnosti a zabavy prostonarodni, pokud o nich vypra-

vuji pisemne pamatky a po nas v6k, Praga 1889.

§ 1. róda. Uwagi ogólne. Poniew^a Sowianie (pominwszy

Litw i Finów) na historycznej widowni europejskiej najpóniej wy-

stpili, przeto nie posiadaj adnego zabytku w rodzaju Germanii

Tacytowej, coby o nich na pocztku ery naszej rozprawia, o czasach,

kiedy si jeszcze nie wyroili ze spólnej rodziny. Braku róde hi-

storycznych o stanie ich pierwotnym nie zastpi nam lune o nich

wzmianki Tacyta, pisarzy bizantyskich (od VI wieku), arabskich

i niemieckich (od IX w.). Odstraszali tylko ci barbarzycy pisarzy

greckich (i Jordanesa), chocia stali im cigle przed oczyma, jak

i niemieckich (Einharda, Widukinda, Tietmara), tak dalece, e si
nigdy o nich obszerniej nie rozpisywano r podawaniem nagich fak-

tów si zadowalano; wyjtkowo napotykamy u Niemców (i to do-

piero u Tietmara, po dwustu latach cigych stycznoci!), ogólniejsze

nieco uwagi o tych narodach, o ich yciu i bycie. róda greckie

prawi o nich chyba, w jakich porach roku najdogodniej z nimi

walczy, jak s uzbrojeni, jaki ich typ fizyczny i psychiczny. Kro-

niki domowe sowiaskie, wszystkie niemal spóczesne, Koma,
»Gal« i ))Nestor« (poudniowi Sowianie kronik nie posiadaj), trak-

tuj o Sowianach dopiero wtedy, kiedy ju cae wieki rozwój ka-

dego szczepu z osobna sobie liczy, kiedy chrzecijastwo i inne

obce wpywy nad tym rozw^ojem oddawna zaciyy i pierwotne sto-

sunki zaciemniy albo cakiem zatary. Na osobliwsz uwag zasu-

yy róda arabskie, gdy na pozór nadzwyczaj pokanie wystpiy;
prawi o Sowianach niepodzielonych jeszcze, pod jednym królem,

przewodzonych przez jeden szczep najcelniejszy; daj osobliwsze
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szczegóy (opis ani i t. d.). Przy bliszem badaniu zawodz jednak;

jeeli pominiemy to, co Abraham Jakubowic r. 965 o pastwie
Mieszki , o Pradze i t. d. opowiada (a do bani o kraju Amazo-

nek), to reszta róde albo odnosi si tylko do Sowian wschodnich

(ruskich), albo miesza zupenie Sowian z innymi blondynami, nawet

z szczepami kaukaskimi (np. fantastyczne opisy wity niby so-

wiaskich, w istocie kaukaskich); najwikszego kopotu nabawiaj

nas ich nazwy topograficzne i szczepowe, co si nieraz z adnemi
znanemi pogodzi nie daj; wiele wypada odliczy na niedokadno
informacyi kupieckiej. Pomijamy dowolne odnoszenie do Sowian

tego, co oni o Rusach (t. j. Normanach) opowiadaj, np, ów najcie-

kawszy i najdokadniejszy z opisów o pogrzebie kupca ruskiego.

Wobec takiej rónorodnoci róde (co do czasu i miejsca), nie

naley nigdy przenosi bez zastrzee i krytyki wiadomoci je-

dnego szczepu na drugi, ani uogólnia cechy zdobytej u jednego.

Jak mylnem byoby np. z tego, co ywociarze Otona Bamberskiego

o Pomorzu, o wysokiej kulturze pogaskiej, o gestem zaludnieniu

miast, o handlu ich prawi, wnosi cokolwiek o kulturze pierwot-

nych Sowian lub choby najbliszych pobratymców, Sowian pol-

skich. Tak samo nie naley uogólnia stosunków ruskich, skoro na

Rusi ywio wcale nie sowiaski, gór bra nad tubylczym i jego

waciwie podniós. Có mówi o Bugarach, nie zacierajcych je-

szcze w X wieku cech turkotatarskich!

Brak bezporednich musz zastpi, cho po czci, róda po-

rednie, midzy niemi jzyk w pierwszym rzdzie. Zestawiajc sowa
pokrewne tylko czy identyczne zupenie, widzimy, co wszystko So-

wianie za doby swej spólnoty ponazywali t. j. znali i uywali. Jak

przystawki grobowe uwidoczniaj tryb ycia, sprzty, ozdoby, bro,

podobnie zachowa jzyk, w znacznie szerszych rozmiarach, cechy

pierwotnej umysowoci, niby cechy jej kopalne. Terminologia pier-

wotna poucza nas, jakie bydo hodowa, jakie roliny uprawia, ja-

kich narzdzi uywa Sowianin w swej praziemi i t. d. Ten ma-

terya jednak nastrcza wiele trudnoci i wtpliwoci. Najpierw

zmieniaj si rzeczy same zupenie, lecz nazwy pozostaj te same:

siekier kamienn a elazn nazwano jednako, a dziel je tysice

lat i nale one do zupenie odmiennych kultur! Albo odwrotnie,

na jedno pojcie mamy nazw kilka, np. g os po din, wodyka,
ksidz, pan, albo dla barw siwy, siny, szary, szady, sizy,

jake je rozrónia? Inne znowu nazwy s dla nas niezrozumiae,

skoro nie wiemy, co pierwotnie znaczyy, np. czowiek, gdy zwy-

ky jego wykad, wiek (t. j. dzieci czy potomek, litewskie waj-

kas dziecko) czeladzi t. j. szczepu, klanu, bynajmniej nie zado-
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wala; pobiega o niewiecie lónej, nietoperz i tyle innych;

wanie nazwy rolinne i zwierzce nie poddaj si analizie. Có do-

piero, jeeli nie wiemy, czy sowo naley do rodzinnych, czy te
jest zapoyczone? Skoro np. wiemy, e nazwa szka jest zapoy-

czona z g-ockiego, wyczamy znajomo szka z kultury prasowia-
skiej i odkadamy j midzy nabytki póniejsze, ale taka konklu-

zya bywa czasami niemoliw. Oto np. twierdzono, jakoby Sowia
nie mleko z niemiecka (Mi Ich) nazywali (najmylniej zreszt, bo

midzy obu nazwami najmniejszy nie zachodzi zwizek): czyby
z tego wynikao, e Sowianie mleko dopiero za wpywem niemiec-

kim uywa i nazywa si nauczyli? Równie wywodzono pierwotn

nazw dziecka, c z d o, z niemieckiego K i n d (chocia ten wywód dzi

zarzucono); có wynikaoby z tego dla pierwotnej kultury sowiaskiej?

Jeeli za, z najwikszym wysikiem, a nie zawsze trafnie, wydzielimy

nakoniec poyczki od materyau rodzimego, (chocia przy bliskiem

pokrewiestwie jzyków aryjskich nigdy tego zupenie nie osi-

gniemy), wyania si nowe pytanie, z jakiego waciwie jzyka t. j.

rodowiska zarazem i wpywu wysza te poyczka?
Obok rzeczowych, s nazwy etniczne i topograficzne pierwszo-

rzdnej wagi dla dziejów pierwotnych, ale tu pitrz si same tru-

dnoci nie do pokonania. Nie wiemy nawet, co nazwa Sowian
oznacza; jeszcze niedawno wystpiono na seryo z bani, jakoby to

Rzymianie (!!) tak nazwali narody, których imiona osobowe przewa-

nie na saw si koczyy (!!); wszelkie inne dotychczasowe wy-

kady, od sawy, czy sowa, czy sugi, czy jakiej miejscowoci

Sowy, s równie trafne (por. Niederle, Staroitnosti U str.

469—484); nie wiemy nawet, czy nazwa Sowian cay szczep pier-

wotnie oznaczaa (takie nazwy zazwyczaj nadaj dopiero obcy!), czy

te tylko drobne szczepy jakie i z czasem, od tych rónych szcze-

pów, poudniowych gównie, nazw t (znowu w gównej mierze

obcy) na wszystkich rozszerzyli? nie wystpuje przecie nazwa So-
wian (na pewne) przed VI wiekiem po Chr. Nazw wWenedzic

Niemcy Sowianom nadali (i do dzi rónych Sowian, zachodnich

i poudniowych, tak nazywaj); i ta nazwa pozostaje zagadk (por.

Niederle I str. 200—202; wykad z celtyckiego vindos biay,

jest równie niemoliwy jak wszelkie inne; nazwa ta od jakich in-

nych narodów przeniesiona, niekoniecznie przez Germanów^ dopiero,

na Sowian). Po nazwie Sowian znachodzimy jako najogólniejsze

nazwy S arbo w (Serbów) i Char watów (Kroatów), u nas znane

tylko w nazwach osobowych i miejscowych; i tu zawiody jak do-

td wszelkie próby ich wytumaczenia, np. utosamianie nazwy
Charwatów z Karpatami it. d. (por. Niederle II, 484 i in.).
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Z naszych wasnych nazw gówna, Polanie (jeszcze w XV wieku

dobrze znana, z niej niemiecka, aciska, francuska forma, P o 1 ^ n

i t. d.), obok niej Polacy, Polska, Wilanie, Kujawy (wydmy
piaszczyste) i in. s jasne, lecz np. Mazowsze (mazowieski; pó-

niej mazowiecki, mylnie) i dorobione do niej Mazur znowu si od

wykadu trafnego uchylaj; ruska dla nas nazwa, (Lchy) Lachy,
wysza od ugorów ldami (ldski, ladski w dawnych tekstach}

zwanych przez zwyke skrócenie. A nazwy rzek i jezior np., od

Wisy, Dunajca i t. d. poczwszy, bywaj czsto chyba amigów-
kami, ale bez ich wytumaczenia dziejów pierwotnych nie zrozu-

miemy. Lecz wracamy do waciwego tematu. Otó opieranie wnio-

sków kulturalnych o goe nazwy bywa bardzo kruche, a najlepszym

tego dowodem pozostaje, e z tego samego materyau róni bada-

cze najodmienniBJsze wywodz wnioski; gdy A. Fick kultur aryj-

sk w róowem wystawia wietle, V. H e h n w najczarniejszych

malowa j kolorach—na podstawie tych samych etymologii. Spraw-

dzianem mog suy poniekd (obok paralel etnograficznych, wagi

nieraz pierwszorzdnej), wiadectwa archeologiczne, chocia i tu

wtpliwoci wiele, bo groby same nieme, nie wydaj tajemnicy, ko-

mu waciwie przynale, Germanom np. czy innym narodom. Po-

niewa za z zarysu naszego wyniki archeologiczne wyczylimy,
a paralele etnograficzne ograniczylimy do kilku uwag, wic nie od-

twarzamy caoksztatu kultury prasowiaskiej, np. odziey, uzbroje-

nia, poywienia, gospodarstwa, rzemios; wybieramy tylko kilka wa-

niejszych, zasadniczych rysów z ycia religijnego i familijnego; ró-

ne za szczegóy gospodarcze i inne omawiamy w nastpnym roz-

dziale, uwzgldniajc wpywy obce.

§ 2. Mitologia. róda i ich znaczenie. Na wszelkie dotych-

czasowe zarysy wierze pierwotnych wpywao najgorzej, e co

gdzie u jakich Sowian znachodzono, niezwocznie na wszystkich

przenoszono. I tak upatrywano np. w witowicie albo w Pio-

runie bóstwa ogólno-sowiaskie i starano si odgranicza ich sfery,

w sposób czysto dyalektyczny czy scholastyczny. W istocie Sowia-

nie pierwotni ani jednego ani drugiego bóstwa nie znali nigdy; wi-
towita czczono wycznie na Ruji, nie znano go poza ni, ani na

Pomorzu nawet, a có dopiero w dalszych dzielnicach; Piorun wcale

nie by pochodzenia sowiaskiego, to tylko w Kijowie i Nowogro-
dzie czczony bóg Wariagów, Thor ich pónocny; wszelkie odgrani-

czania witowita, Trzygowa, Swaroga, Dadzboga it. d.

nie maj wic najmniejszej podstawy faktycznej: wszystko to moe
jedno i to samo bóstwo, czczone po rónych miejscach pod rónemi
nazwami i gówna rónica midzy wito w item a Trzygo-
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wem polega moe tylko na tern, e jednego w Arkonie a drugiego

w Szczecinie i Brandenburgu nachodzono probami. Uchylajc wic
takie nieuzasadnione niczem przenosiny i uogólnienia, czymy bó-

stwa tylko z temi miejscami, na jakich je róda wymieniaj. Ka-

dy kult pogaski jest zreszt miejscowy, rodowy, co najwyej szcze-

powy, i o bóstwach ogólno-sowiaskich nie moe by mowy. Po-

twierdzaj t zasad nasze róda same; kade z nich wymienia,

nieraz na czele przed innemi bóstwa, o których gdzieindziej i ladu
niema. Np. list biskupów saskich z r. 1108 (podejrzywany niesusznie

co do autentycznoci; jest to autentyczny, ale prywatny raczej akt, dic-

tamen, próba pióra szkoy tumowej lub ksidza okolicznego, nie do-

kument oficyalny), wystawia okruciestwa Sowian pogaskich w ja-

skrawem wietle, i mówi o ofiarach ludzkich; »gów da nasz

Pripegala, twierdz pogascy kapani, i ciwszy chrzecijan, przed

otarzami napeniaj czasze krwi ich i wyjc po nieludzku prawi:
radujmy si, zwyciony jest Chrystus, zwyciy zwyciski Pripe-
gala«. Widocznie ma to by jaki boek gówny Luciców, ale pró-

nobymy go gdziekolwiek indziej szukali, chocia nie brak nam
wcale wiadomoci wanie o bokach lucickich; nie moemy nawet

odgadn, co to za nazwa; dotychczasowe próby zawiody. I nie je-

dyny to przykada w kadym kcie wymieniaj takie osobliwsze, ni-

gdzie zreszt nieznane bóstwa, np. takie »Plunense idolum Po-

daga« (có to moe by?).

Nie wynika jednak z tego bynajmniej, jakoby Sowianie pier-

wotni spólnych wierze i bóstw nie posiadali wcale. Dowodzi tego

jeli ju nie sama analogia, to wyrane w^iadectwo cakiem nieza-

wisych od siebie róde, wymieniajcych na zachodzie i wschodzie

takie same bardzo skomplikowane i niezrozumiae nazwy. Opowiada
Tietmar merseburski o lucickim Swaroycu (Zuarasici), czczo-

nym na czele innych bóstw w Radogoszczy (z czego, tylko przez

pomyk Adama bremeskiego, nowego, osobnego boka, Radzigo-

sta, sobie urojono!), u »Ratarów«; równoczenie przeciwstawia w.
Bruno w licie do Henryka II »Zuarasiz diabolus« Luciców w.
Maurycemu chrzecijan; ale tego samego Swaroyca wymienia
kronika kijowska przy ustpie, z róde greckich przejtym, podsta-

wiajc zamiast Heljosa oryginau (Malaasa) Dadzboga, syna Swa-
rogowego (t. j. Swaroyca); w póniejszych tekstach ruskich

z wieku XIV — XVI, wypomina si wrcz kult ognia, wktóremu si
pod stodo modl, nazywajc go Swaroycem«. Próno usio-

wano osabi znaczenie tej spólnoty i drog zapoyczenia z zachodu

przez Nowogród wdrówk tej niby obcej nazwy na Ru wytuma-
czy. To najwaniejsze wiadectwo, jakie o mitologii sowiaskiej
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posiadamy, otwiera nam dalekie perspektywy (zob. ni), ale to, nie-

stety, jedyne wiadectwo; ju dla Dadzboga soca, co ma w^anie

by Swaroycem, nie mamy podobnego, chocia u nas imi
Da boga powtarza si, z powodu dawnej tradycyi rodowej, jeszcze

w XVII wieku np. u Czarnkowskich; car Dabog jako przeciwnik

Boga jest w bajkach serbskich, lecz na tem i koniec.

Wanie na polu mitologii odczuwamy luki najdotkliwsze. So-

wianie poudniowi i Czesi nie posiadaj ani jednego dawnego o niej

wiadectwa; ani stary rocznikarz, Koma, ani przerabiacz jego (Da-

limil), nie podaj ani jednej dawnej nazwy mitologicznej. Dopiero

w XIV wieku wymieniaj Neplach i przeróbki Dalimilowe niemiec-

kie jak bogini Zely (powtórzon u Hajeka a za nim u naszego

Bielskiego z szczegóami cakiem fantastycznymi), lecz nic z t na-

zw (i istot) pocz nie mona; co za Jan Holeszowski w trakta-

cie Largum sero (Szczodry wieczór, z koca XIV wieku), od sdzi-

wego mnicha brzewnowskiego Alesza o kulcie czeskim boka Bela

zapisa, polega na czysto dowolnem wytumaczeniu przypiewu do

koldy czeskiej (Dbek ?toi poród dworu, weli! weli!), cho-

cia H. Usener w mniemanym tym kulcie Belowym kult Bielboga

na seryo upatrywa, co równie nigdy i nigdzie u Sowian nie

istnia.

Tego zupenego milczenia dawnych róde nie zastpi nam
adne praktyki póniejsze, tumaczce si nieraz jak mniemany ów
Bel-Weli, np. poudniowa Do do la, dziewczyna naga zieleni

okryta, w czas posuchy oprowadzana i polewana wod, nazwana od

przypiewu Oj dodo, oj dodole; albo ruski Owsie , Usie,
Tausie, przypiew kold noworocznych, póniej uosobiony i t p.

(zob. ni.); ani podania o postaciach mitycznych niszych, np. o wi-

ach poudniowych, gównie serbskich (wia zreszt bazna ozna-

cza, boc obcowanie czy pochodzenie od wi o rozum przyprawia),

niby rusakach górskich; o skrzacie, upiorze domowym, znosz-

cym skarby czy plony (nazwa z niemieckiego Schratt zapoy-

czona!); o topielcach i t. p.; tylko jedna z nich jest bardzo ciekawa:

u Czechów znano jeszcze do poowy XVI wieku Welesa jako

czarta (w potocznych frazesach, np. k Welesu t. j. do czarta), ale
ten sam Weles (i bardziej zruszczony Woos), pojawia si na

Rusi od X do XII wieku, obok Pioruna; kronika nazywa go, moe
obelywie, bogiem trzodnym. Ograniczaj si wic róda nasze mi-

tologiczne do staroruskich, bardzo niestety lakonicznych, (nie daj-

cych prawie niczego prócz goej nazwy — a nazwy bywaj bardzo

dziwaczne, pochodzenia wprost niesowiaskiego, np. Siemarg,
Trojan), i do niemieckich, prawicych tylko o pónocno-zachodniej
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Sowiaszczynie. Ale np. bawany tych bóstw (z napisami!! jak

* w Radog:oszczy), mog by wanie niby przejte z pónocy, z Skan-

dynawii i nie mona ich zuytkowa dla stosunków pierwotnych; —
u Luciców i na Pomorzu by to wysiek ostateczny i chwilowe wzmo-
enie si pogastwa, którego z stanem pierwotnym utosamia nie

wolno. Szczególniej ciekawe s wiadectwa Helmolda holsztyskiego,.

00 na wasne oczy oglda witynie i bawanów w Wagrii, co sam
rba poty gaju witego i powiadcza dziwn piecz sowiask
okoo wity, ale odnosz si one do czasów tak pónych (w. XII)

i do okolic tak odlegych, e na nich niczego budowa nie mona
dla czasów i stosunków o wiele dawniejszych. Jeeli tene Helmold

kae tym Sowianom rozrónia boga dobrego i zego i tego nazywa

dyabem lub czarnym bogiem (do czego póniejsi dopiero wy-

mylili i jakiego niesychanego biaego boga i np. Biao bo ki

pomorskie, synne klasztorem, od niego nazywali, niby Biaobo-
g i e m), ba, nawet jeeli wedle niego ci Sowianie uznawali najwy-
szego boga, który tylko niebem si opiekowa, kiedy reszta pocho-

dzcych od niego bogów wydzielonymi sobie niby departamentami

ziemskimi zawiadywaa i bliszy czy dalszy stopie ich pokrewie-
stwa z owym bogiem o wasnem ich znaczeniu stanowi, to odzy-

waj si tu widocznie (por. nazw djabo!) pojcia i wpywy chrze-

cijaskie, korzenice si midzy Sowianami batyckimi ju od IX

waeku. Nie darmo starano si objani rujski kult wito wit a

z kultu (w. Wita, patrona korbejskiego), zaszczepionego na Ruji

niby przez misyonarzy korbejskich w IX wieku. A podobnie i na.

Rusi kult Woosa, wboka trzodnego«, chciano wytómaczy z kultu

w. Baeja, po rusku Wasa, trzód patrona; jeden i drugi pomys
zupenie odrzuci naley; na pierwszy wpadli mimowoli niemal, dla

samego podobiestwa brzmie, mnisi redniowieczni; drugi jest

monk uczon dopiero XIX wieku, nie objaniajc bynajmniej

formy pierwotnej (Weles), ani tómaczc istnienia We lesa u Cze-

chów. To sprowadzanie boków pogaskich na mniemanych witych
(mógby i »Nestor« co o Wasie wiedzie!) przypomina tylko dawny
euhemeryzm, jaki kronikarze i pisarze ruscy z greckich róde prze-

jli, przekonani (zob. niej), e pogastwo wszdzie takie same, »je-

liskie« czy ruskie bogi czcio. Wic w starym apokryfie o »chodze-

niu Matki Boej po mkach«, czytamy: »i czowieczeska imiena Tro-

jana, Chorsa, Wielesa, Pieruna, na bogy obratisza«, a w póniejszym

zborniku ruskim: wierz w wielu bogów. Pieruna i Chorsa, Dyja

(Zeus!) i Trojana »i inii mnodzi, ibo jakoto czowieci byli st stariej-

sziny. Pierun w Jeliniech a Chors w Kyprie, Trojan biasze ciesar

w Rimie, a drudzii drugdie«. Pierun zastpi tu miejsce Zeusa,.
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króla kreteskiego, lecz Chors? przecie Cypr chyba Wener tylko

syn.
§ 3. 3Iitologia. róda jej polskie. Osobn uwag wywoaa

tradycya polska o »powiarze« pogaskiej, gdy,jak zdawao si, mogli

si Polacy wród oowian jedyni szczyci zupenym i dokadnym
kanonem mitologicznym. Poda go jednak dopiero Dugosz temi

sowy (Dziea X, 47): » Wierzyli i czcili Polacy Jowisza, Marsa, We-
ner. Plutona, Dyan i Cerer; nazywali za w jzyku swoim Jowi-

sza Jesz; on to jako bóg najwyszy wszystkie dobra doczesne

i wszelkie tak niepomylne, jak szczliwe powodzenia na nich zle-

I wa, wic przed innymi wiksz mu cze i czstsze ofiary skadano,

i
Marsa zwali Lad, którego wymysy wieszczów przewodnikiem

' wojny ogaszaj; od niego to yczono sobie pogromu nieprzyjació

i ducha bitnego, czczc go w ksztatach jak najsurowszych. Wener
nazywali Dzid"zilel; bogini lubów miaa ich darzy podnoci
synów i córek. Nyj przezywali Plutona, tj. boga podziemi i stróa

dusz, opuszczajcych ciao; od niego wymagali, aby ich po mierci

w lepsze sadyby piekielne wprowadza. Tymto bogom wystawili

pierwszorzdn wityni w Gnienie, do której si zewszd scho-

dzono. I Dyanie, dziewicy wedle przesdu pogaskiego, ofiaroway

kobiety i panny wiece jej bawanowi. Cerer czcili rolnicy, znoszcy

w zawody ziarno do wityni. Za boka mieli te Pogod, tj. da-

wc dobrego powietrza, i ywi, boga ycia. A poniewa pastwo
swe zaoyli w kraju o najwikszych lasach i borach, gdzie wedle

staroytnoci Dyana mieszkaa i nimi wadaa, Cerera za za matk
i bogini podów uchodzia, a siewu ich kraj wymaga, to Dyan
i Cerer, zwan w jzyku wasnym D zlewan i Marzan, we czci

najwikszej miano«. Doda naley inn wzmiank (X, 117), wedle

której Mieszka, gdy z tpieniem bawanów si ocigano, ))na 7 marca

wszystkie odrazu potopi czy zniszczy rozkaza; to poniszczenie

i zatopienie bawanów po dzi dzie przedstawia si i odnawia

w niektórych wsiach polskich, gdzie Dziewany i Marzany po-

dobiestwa na dugim drgu podnosz i w moczary wrzucaj i za-

tapiaj w niedziel postn Laetare«.

Co sdzi o tem wiadectwie? Ze niema adnej wartoci, wynika

z zapatrywania na pogastwo, jakie panuje w redniowieczu, a i pó-

niej jeszcze. Dzieo jednego dyaba, wymylone na zgub rodu ludz-

kiego, jest jednolite; tych samych boków, co ich czcia staroytno,
czcili wszyscy inni poganie, a wic i nasi; odmieniay si tylko ich

nazwy, w^edle czasu i miejsca. Wic kiedy trzystapidziesit lat

wczeniej Koma praski o Czechach pogaskich prawi, uywa np.

zwrotów: »ofiarujcie osa bogom waszym; najwyszy Jupiter i sam
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Mars i siostra jego Bellona i zi Cerery (tj. Pluton) nakazuj wann«

t ofiar « itd. Ale Koma zadowoli si terminologi klasyczn, Du-
gosz da i narodow— lecz skde j zaczerpn? czynie zachowa
przynajmniej okruchów dawnych wierze w samych nazwach? prze-

cie nie móg ich wymyli.
Kult wielkich bogów publiczny run odrazu i na zawsze przy

wprowadzeniu chrzecijastwa; utrzymywa si tem duej i uporniej

kult domowy, tajemny; eby wic jakiekolwiek nazwy bóstw gó-

wnych przetrway pi wieków, od Mieszki do Dugosza, jest z góry

cakiem nieprawdopodobne i nigdzie si, u Greków, Niemców itd.,

nie powtarza. Sumienny jednak historyk, co nawet pooenie kraju,^

nazwy topograficzne, cechy charakteru narodowego albo i rodowego

pilnie uwaa, nie móg przej obojtnie obok wierze, gdy prawi

o czasach pogaskich i w braku wszelkich wiadectw^ (Gall i Win-
centy o niczem nie wspomnieli), musia kombinacyami wasnemi luk
zapeni; kanon za jego utrzyma si i niezmieniony wszyscy pó-

niejsi powtarzaj; tylko Miechowita pozwoli sobie na poprawk
i dodatek, które si równie ogólnie przyjy. Pisze mianowicie:

»czcz Polacy Led, matk Kastora i Poluksa, i owe blinita, z je-

dnego jaja zrodzone, jak to do dzi syszymy od piewaków pieni

prastarych. ada ada Heli Poleli, przy klaskaniu w donie,

przezywajc Led, nie Marsa [jak Dugosz mylnie twierdzi] ad,
eby si do swej wymowy stosow^a, a Kastora Leli, Poluksa P o-

leli«. Powtarza za nim Kromer: inni dodaj (do kanonu Dugoszo-

wego) »Lelum i Polelum«, o których przy biesiadach i pijatykach

syszymy, i mniemaj, jakoby to byli Kastor i Poluks; pomijamy na-

turalnie jak si ci Lei i Polel w naszej pseudomitologii zagnie-

dzili (np. u Sowackiego). Drugi dodatek Miechowity brzmi: » czcili

powiew powietrza agodny, szeleszczcy przez kosy i licie, zowic
bóstwo jego Pogwizdem«. Z tego zrobili Kromer i inni boka nie-

pogody, burzy, Pochwista, powoywajc mazowieckie P o eh wi-
cie 1 w teme znaczeniu.

Niezawile od Dugosza, w krasnostawskim kodeksie z ywotami
witych i kazaniami, z poowy XV wieku, przy ywocie w. Woj-

ciecha dopisano: bawany polskie byy te: Alado agyessze. Win-
nych, husytyzujcych kazaniach z tego czasu, przy kazaniu wite-
cznem, objania anonim kaznodzieja tekst ;)W Belzebubie wyrzuca

dyaby« i dodaje: »A tako (czyni) i Polacy, co dzi jeszcze okoo wit
(zielonych) czcz boków Alado gardzyna yesse i niestety, owym
bokom oddaj li chrzecijanie wtedy wiksz cze ni Bogu, bo

dziewczta, co cay rok nie chodz do kocioa czci Boga, wówczas
na cze bokom si schodz*. W »Powieci witokrzyskiej «, tj. w tu-
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inaczeniu polskiem, wydrukowanem 1538 i 1550 r., tekstu czeskiego

dawniejszego, czytamy, e na ysej Górze (tj. w klasztorze wito-
krzyskim) by koció trzeci bawanów, które zwano Lada Boda
Leli, do których proci ludzie schadzali si pierwszego maja mod
im czyni i ofiarowa; tedy Dobrawka, pokaziwszy ich bonic, ka-

zaa zbudowa koció ku czci w. Trójcy. Póniejsi odnosili to do

r. 1006, tj. do mniemanego roku zaoenia klasztoru.

Goosowne odrzucenie tych poda naturalnie nie wystarcza;

naley wykaza, skd si wziy. W wiekach rednich potpiano

kad, najniewinniejsz nawet oznak wesela, tace i pieni (ludowe),

szczególniej klaskanie przytem w donie; upatrywano w tem sida

dyabelskie, zwodzenia duszyczki niewinnej, bo wymykao si to z pod

askezy redniowiecznej i jej kontroli. Najgorzej za dziaay na nerwy

duchowiestwa niezrozumiae zupenie przypiewy tych pieni i for-

muki; upatrywano w nich jawne lub ukryte lady czy resztki kultu

pogaskiego, nazwy bóstw samych; wycznie za od duchownych

pochodz wszelkie owe zapiski i wrcz pieni ludowe wskazywaj.

Otó wywoywali sobie podpici leli poleli, »gdy sobie podlej«,

przyznaj Kromer i Stryjkowski, i susznie stawia Knapiusz lelom
po lei om na równi obok ter fere itp., a Rysiski w przypowie-

ciach: lelum polelum, fistum pofistum, albo w modlitewniku

Konstancyi uponiina Chrystus dusz, »a któ j (saw wieczn) da-

remno otrzyma leli poleli nic nie cirpic«, i tómaczy Knapiusz

lele przez »flak, enervis« (le leja si znaczy koysa, chwia si);

tak wic przeniesiono poprostu termin biesiadniczy, hulaszczy, z kar-

czmy (por. i Postpek Czartowski z r. 1570)naolimp pogaski. W pie-

niach witecznych syszano podobne niezrozumiae przypiewy i z nich

to urós gównie olimp Dugoszowy.
Bo oto czytamy w skróconej redakcyi polskich statutów kociel-

nych: niech zaka (proboszcze) klaskania i piewek, w których wzy-

waj nazwy bawanów Lado, Heli, Ja sza, Tija, co zwykli czyni

w czas witeczny, zamiast wzywa kornie Boga, by mogli na wzór

apostoów przyj Ducha witego. Te sowa zakazu powtarza i roz-

wija kaznodzieja: w te trzy dni witeczne zbieraj si baby, niewia-

sty i dziewczta nie do kocioa, nie dla modlitw, ale do taców, nie

wzywa Boga, ale dyaba, mianowicie Jasz, ad, Jleli, Ja Ja.

Tak przeniesiono ywcem niezrozumiae te sowa do mitologii,

w rzdy bóstw pogaskich. ado jest dzi jeszcze charakterystyczn

cech pieni weselnych maoruskich; ad kty znaczy »piewa pie
weseln«; u nas w pieniach z lubelskiego powtarza si o ado
i hej ado na kocu lub na pocztku zwrotek, rzadziej lelum a-
dum, albo iwielom ado. ado jest za tu bardzo na miejscu,
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bo jak ze staroruskiego i ze staroczeskiego wiemy, oznaczao oblu-

bieca i oblubienic. Z tej ady (dla obu rodzajów uywanej) urobili

»mitologowie« bog-ini wiosny ad, Hanka sfaszowa z niej We-
ner itd. Najg-orzej powiodo si Dugoszowi, który z ady Marsa
urobi, na co si nawet Miechowita nie zgodzi. Jego zwiód oczy-

wicie ów wiersz Alado gardzina; gardzina bowiem, sowo
staropolskie (nie czeskie, jak wanie ten wiersz ponad wszelk wt-
pliwo ustala), znaczy bohatera, wic zdawao si Dugoszowi, e
i ada wojownikiem by winno. Ale i jesze jest tylko refrenem, bez

znaczenia; jest to partykuayczeniowastarosowiaska, por. cerkiewne

jesz a »utinam«. Wykrelamy wic z kanonu Dugosza i Miechowity

Jesz, ad, Leli, Poleli jako proste refreny i wykrzykniki, nie

dowodzce niczego.

Inaczej nieco ma si rzecz z reszt twierdze Dugoszowych.
Marzan, Marzaneczk, wynoszono istotnie w rodopostn nie-

dziel za wie i wrzucano do wody; w konstytucyi synodalnej po-

znaskiej okoo r. 1420 zakazano zabobonnego zwyczaju, aby nie

wynoszono obrazu mierci zwanego i nie wrzucano go do bota;

synod praski r. 1384 nakazywa proboszczom, aby nie dozwalali wy-

noszenia za wrota wsi lub miasta wród postu obrazu na to zrz-

dzonego na podobiestwo mierci ze piewami. ))Obraz« robiono ze

somy i niesiono go na drgu lub na worku; by to obchód wiosenny,

Smrt neseme ze vsi, eto nesem do vsi, piewaj przy tem

Czesi; na górnym lsku, gdy Marzaneczk w wiecu do

Osobogi dzieci wrzuciy, wracay do wsi piewajc: wynielimy
mór ze wsi, latorol niesiem do wsi. Ten obrzdek wydaje

pochodzenie raczej niemieckie; nie praktykuj go w ten sposób So-

wianie poudniowi ani wschodni; w samej Polsce stosowano go tylko

miejscami, w Poznaskiem i na lsku; Tworzydo w Okularach

1594 r. twierdzi: »w niedziel rodopostn dzieci, uczyniwszy jakiego

bawana, topiy go w rzekach, piewajc: ada leli leli a do domu
co wskok uciekay, co jeszcze nie kdy zachowuj«. Póne i obce

pochodzenie zwyczaju wynika, jak si zdaje, z najdawniejszej wzmianki

o nim synodu praskiego z r. 1366: poniewa w niektórych miastach

i wsiach nieprawy si midzy wieckimi i duchownymi wkorzeni

nierzd, którzyto w rodku postu obrazy w ksztacie mierci przez

miasto z »wierszami« i igrami zabobonnymi do rzeki odnosz, tame
obrazy z rozmachem zatapiaj twierdzc, eby mier im wicej

szkodzi nie powinna, jako od ich granic cakowicie wykorzeniona

itd. Otó na takiejto kruchej podstawie polegaj figurujce po mito-

logiach naszych »M orana, przedstawicielka zimy i mierci, stojca

na czele bóstw zych« (Krek, str. 403) i »Devana, Deva, bogini
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wiosny i yznoci [obok Vesny, przedstawiajcej por pogodn!],

zotowosa bogfini Sowian pogaskici« (jak j J. Hanus nazywa).

Ale o Dziewie milcz wszelkie dawne róda, i nazwy grodów, Dziewi-

nów (tylko Magdeburg tej nazw^y nie nosi nigdy!), niczego nie do-

wodz; z owami nigdy Dziew^ana (naw^et u Dugosza nie, dopiero

u Miechowity!) nie miaa do czynienia; Marz na za, nie Mor zana(!),

jest chrzecijaskiem nazwiskiem (od Maryi, dawniejszej Marzy)
i jest morowi zupenie obca; w innych okolicach inne nazwiska kad;
wedle Marzany za jako roliny, doda Dugosz moe sam inn
nazw podobn roliny, D z i e w a n , skuszony przypadkowem cakiem
podobiestwem Dyany.

Tak wic ulotni si nam niemal cay jego kanon; pozostaa

z niego: Dzieciela najpierw^ Jeeli to trafna pisownia, monaby
z niej wysnu jak dzieci — lel, tj. lelejc, piastujc dzieci,

bóstwo mamek i piastunek opiekucze, co ocalao w zaciszu domo-
wem i o którem móg Dugosz co zasysze i z Wener je pomie-

sza. Ale obok tej formy podaj inne rkopisy krótsz. Dzidzie la

i przypominaj si nasze Dziady, ;)dziedziy, nazwa zabaw towarzy-

skich, zwykle na Wielkanoc grywanych, przy stosownych piewach;
wysza z uycia« (Prace filologiczne VI, 226). Natomiast Nyja, t j.

Pluton moe istotnie by resztk pogask. Sowianie bowiem wiat
zagrobowy nawi nazywali; u Czechów mówi si jeszcze w XIV
wieku np. Krok jide do navi (t. z. umar), ustlav jinym v na vi

bydo (t. z. innych umierciwszy); w jzyku cerkiewnym i na Rusi

nav oznacza umarego (navkij veykde, Wielkanoc umarych;
navje bjut Fooczany opowiada »Nestor« pod r. 1092 o upio-

rach w Poocku itd.); otó Ny-ja (od ny-, usycha z ialu, tskni, jak

po- my -je od my, por. te Wil ko wyj a, Czartoryja itp.), naley
do tego samego pnia (por. czeskie unaviti, zmczy), i mogoby by
z Czekiem nav identycznem; mogo si zachowa w ustalonych

zwrotach (pój do Nyje, bydli w Nyi), chocia innego ich ladu
dotd nie odnalelimy, prócz jedynego Parkosza, czowieka starszej

generacyi (przeddugoszowej), który wyranie zapisa: »Nyja quod
fuit idolum« (czy to nie tyj, omyk napisana, zwodu synodowego ?).

Na podstawie jakiej kombinacyi Dugosz wanie Pogod do olimpu

polskiego wprowadzi, niepodobna ju orzec (Podaga poska?). Po-

zostaje ywi. Nazwa go Dugosz bokiem ycia, czy susznie?

moe to tylko boek dostatku, powodzenia, zdrowia, jeden z tych

»gospodarzy« czy »domowych«, którzy u Czechów i na Rusi strzeg
domu i dobytku. Otó i caa zdobycz dla mitologii polskiej (a wic
i sowiaskiej) z owego, tyle zapowiadajcego a próby nie wytrzy-

mujcego kanonu Dugosza i Miechowity.

Kncyklopedya polska, IV, 2. H
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Czy niema jednak ladów mitycznych w podaniach pierwotnych

polskich, czeskich, ruskich? O ruskich nie moe by mowy, skoro

Oleg, Igor ii d. osoby historyczne— o niehistorycznych prawi tylko

mistrz Wincenty i Koma praski. Wand uwaano do niedawna po-

wszechnie za bóstwo wodne i porównywano litewskie wanduo
(woda), powoywano jej wszechwadz nad ywioami, nawet obcho-

dzenie jej dnia 23 czerwca (ten moment odpada jednak zupenie,

jako wymys XIX wieku); w Libuszy praskiej cech mitycznych do-

patrywano si z mniejsz pewnoci, ale z podania o Kroku, o Li-

buszy i jej siostrach, o Przemyle, wieo jeszcze skorzystano dla

odtworzenia pierwotnych stosunków czeskich; nawet Popiel i jego

zgon mysi miaby by symbolem mitycznym. Ale to wszystko s
szczere wymysy. Anegdota o Popielu i myszach, to towar przy-

wony; podobne kryy wanie w Niemczech od IX do XI wieku
i jedna z nich z nad Renu nad Gopo si dostaa; nawet cud Pia-

stowski nosi cechy legendy chrzecijaskiej, nie mitu czy podania

rodzimego. Historyami o Libuszy i Kroku, jak i o Wandzie i Kraku
zapenili Koma i Wincenty w braku czego lepszego luki. Z nazw
miejscowych, Libuszin, Kazin, Tetin, K r a k o w e c, wyfantazyo-

wa Koma powie o ksiciu Kroku i córkach jego wieszczych, Li-

buszy, Tecie i Kazi, podobnie jak t. zw. Nestor z imion topografii

kijowskiej rodzin Kija, Szczeka, Lybedi i t. d. utworzy; Kr oka
nie byo, byli Kracy na zachodniej Sowiaszczynie, a od nich

Krakowy i Krakowce róne nazwano; Libusza jest imi mskie,
nie eskie (tak nazywa si jeszcze kleryk czeski w XIV wieku;

por. wito sza, panosza, Junosza it. d., nazwy mskie!) i z ca-

ego wtku pozostaje tylko opowiadanie o (bezimiennej pierwotnie)'

wieszczce, co godujcemu ludowi Przemysa jako zbawc wskazaa
i w nagrod za trafn wrób on ksic zostaa. Ciekawsza jest

acz póniejsza niby, inna powie u Komy, o walkach midzy Cze-

chami a Luczanami, dla wybitnej roli, jak czarownica i czary

w niej odgrywaj, ale do mitologii niczego nie dorzuca. Co za
Wandy dotyczy, to niesychane u Sowian imi (jest tylko wda),
urobi Wincenty od Wandal u s, jak Wis nazwa na podstawie

faszywej kombinacyi wasnej, wywodzc mniemane imi rzeki od

tej co si w niej utopia, jak i nazw Krakowa od jakiego panuj-

cego Kraka sobie wywiód; inna nazwa. Smoczej Jamy przy Wwale
(t. j. wwozie, z czego Wawel!) daa wtek o braciach, co smoka za-

bili i t. d.; takieto i podobne bajki albo anegdoty o bohaterach bez-

imiennych, ludowych, wyposay mistrz krakowski w nazwy i koli-

gacye, a na Wand przeoy, co moe lud o Dobrawce, (o której
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istotnie podania kryy), opowiada, bo i jej cud raczej chrzecija-

skie nosi ceciy, ni pogaskie.

Spóczesne niemal Wincentemu ródo, ruskie wSowo o puku
Igorowym«, sili si na wystawienie rzeczy nowej, z r. 1185, w stylu

staroytnym, mitycznym, co wzbudzio nawet podejrzenia co do au-

tentycznoci sameg"0 tekstu (jeszcze L. Leger dla tej przyczyny sta-

nowczo si go wypiera). Niestety nic ponad same okruchy, niezro-

zumiae raczej, autor »Sowa« nam nie zostawi; prawi wic o piewcy

starych dziejów, Bojanie, zwc go w^nukiem Welesowym;
o ksitach ruskich czy Rusi, zwc ich wnukami Dadzboymi;
o wiatrach, wnukach Striboych; dalej opowiada, e dziw
(bies, demon) woa nad drzewami, albo rzuci si o ziemi; prawi

o ziemi i ciece Trój ano w ej i wieku jego; o tem, jak Wsiesaw
poocki, ksi-czarodziej. Wielkiemu Chorsowi (socu?!) wil-

kiem drog przebiega; czciej te uywa ada w znaczeniu

maonka. Nie umiejc tych zagadek wytómaczy, przechodzimy da

póniejszych tekstów polskich, do kaznodziei i glosatorów XV wieku,

co jakie okruchy mityczne przechowali. I tak prawi Anonim w ka-

zaniu na poniedziaek wielkanocny o grzesznikach, nawiedzajcych

obcych bogów, co to w Zielone witki igrzyska sprawiaj poga-
skie, »z nawoywaniem demonów« (owe przypiewy?), i co pod da-

chem spa nie chc, albo z ludmi nie rozmawiaj, albo boso cho-

dz; i on prawi o tych, co wedle mody pogaskiej * obraz jaki^

mierci zwany, ze wsi wród piewów wywodz; najciekawsza za
jego wzmianka: demonom ofiary oddaj, zwanym ubo, zostawia-

jc im resztki potraw we czw^artki po wieczerzy; inni nie zmywaj
mis (w wielki pitek) dla nakarmienia dusz przodków albo ubo;
inni zostawiaj umylnie resztki, jakby dla karmienia dusz albo ja-

kiego demona zwanego pospolicie ubo i mniemaj gupcy, e
zje to ubo, jakie sobie hoduj dla powodzenia. I Ru zwaa u b o-

ami duchy domowe i dla tej samej przyczyny je karmia. Cho-

cia nazwa ubo si zatracia, sam zwyczaj przetrwa wieki; nie-

wiasty we czwartek po wieczerzy zostawi potraw i zjada to w nocy

niewiem kto, prawi wPostpek prawa czartowskiego« z r. 1570, a po-

dobnie w » Czarownicy powoanejw z r. 1640 i t. d. Po raz ostatni wy-

mienia ks. P. Gilowski w Wykadzie Katechizmu 1579 r. t nazw;
s róne rodzaje djabelskie, prawi on, bo widomi s ziemscy skryat-

kowie (skrzaty lub skrzoty, p. wy.), domowe ubota, leni saty-

rowie, wodni topcowie, górne jdze, powietrzni duchowie i t. d.

W glosach redniowiecznych napotykamy równie jeden i drugi

termin, np. tómacz manes przez ubo (albo widziada), me-

retrix przez przypoudnica t. j. daemon meridianus, co w postaci

11*
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2ieskiej w czasie niw si ukazuje i eców nieostronych napu-

stywa, koci im amie, co goj kor z pewnych, drzew uwiconych
(wedle relacyi Oderborna z r. 1581 o Rusi litewskiej); glosy wymie-

niaj i wilkoków i bezkostych, raz nawet boginie i m a-

muny; jest i jdza furia, ruska (baba) jaga, demon eski, na-

syajcy choroby, jak z nazwy wynika.

§ 4. Wywody ogólne. Po usuniciu mitologicznych wymysów
dawnych i domysów wieych, pozostaje materya tak szczupy, e
wszelkie wnioski co do istoty tej mitologji, zdaje si, s wykluczone;

waciwie mamy tylko kilka nazw, nie poddajcych si, na domiar

wszystkiego, adnej analizie. I tak wcale nie umiemy objani Swa-
roga (od swaru? por. Swarzdz), co napewno nie jest Hefestem —
kowalem (od »zwarzania« kruszców niby nazwanym, por, u nas: zwa-

rzy lemiesz, r. 1610), ani te nieba nie przedstawia (sanskryckie

svarga niebo); równie tajemniczy jest Weles (Woos), jeli nie

jest odmian weleta albo woota olbrzyma; o poczeniu tej na-

zwy z wielim, wielkim, dawno mylano. Switowit jest spe-

cyalnoci pomorsko-lucick; roio si tam od nazw podobnych, ja-

koto Jaro wit (Mars pogaski, czczony r. 1127 w Mawelbergu, nie-

daleko aby, i w Wielgoszczy na Pomorzu); w Korzenicy na Ruji

wymienia Sakso gramatyk Rujewita o siedmiu twarzach, Pore-

W'ita (Borzywita?) o piciu (i Porenuta jakiego?). Otó wszelkie

tómaczenia wito wita s mylne; nie znaczy to imi afortis lae-

tusque« ani »validus victor« ani »silnie wit^jcy« (niby »teomorfoza

czystego, agodnego powietrza«. zarazem Wodan germaski i Vata
albo Vaju indyjski) i t. d. wito w i ta nazwa jest zupenie iden-

tyczna z Jarowitow, por. S witopek=J aro pe k i t. d., i na-

ley do wszelkich innych nazw na

—

wit, jak nasz Siemowit, po-

udniowy

—

Ludzi wit it. d.; jest to wic nazwa niby osobowa, iju dhi

tego nie moe oznacza boka ogólnosowiaskiego, lecz lokalnego

tylko, czczonego gównie na pówyspie Witowskim, od niego wi-

docznie nazwanym. Pomijamy zupenie fantastyczne nazwy boków
rujaskich w baamutnej nordyjskiej Knytlingasaga (Turupid jej

jest obcy, fiski, nie sowiaski; Pisamar nieodgadnity a Tier-

noglav nie jest Czarno go wem, lecz popsutym Trzygowem,
zob. ni.)! dalej nieodgadnionego PodagaiProwe u Helmolda;

moe tu mowa o prawie t. j. sdzie w gaju uwiconym? Helmold

po sowiasku nie umia ani sówka, wbrew twierdzeniom przeciw-

nym, wic pomyka u niego moliwa. U Dadzboga naley bog
moe w znaczeniu dostatku, mienia, rozumie, »dajcy bogactwa«?

I sama ogólna nazwa Boga nastrcza trudnoci; nie zgadza si so-

wiaska z litewsk d i e w a s (ac. deus i divus, sanskr. d e v d s—
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II nas tylko w dziwie, dziwym t. j. dzikim i dziwieniu si
zachowane); naszemu bogu odpowiada sanskr. bhagas wdawca,

])an« (jest i przydomkiem pewnych bóstw), dokadniej jeszcze staro-

perskie baga ))bog« i dla tejto jawnej zgody utrzymuj niemal po-

wszechnie, jakoby Sowianie od Scytów iraskich to sowo przejli.

Wniosku tego nie podzielamy, zgoda moe by zupenie przypad-

kowa; od zoe jak Dadzbog, Stribog mogo si bog jako na-

zwa (gównetro) bóstwa rozszerzy, i na pewne niema najmniejszej

zalenoci od perskiego baga. Z reszty nazw mitologicznych wy-

pada wymieni nazwy dla demonów, gdy oprócz zapoyczonej (dja-

ba z djachem i djaskiem), istniej rodzime bies i czart:

bies (u nas sowo póne, przed XVI w. nieznane, moe z ruskiego

przejte), wywodzono dawniej od bojani jak i litewskie baisa
strach, dzi oba terminy od biedy (b i e d - s). Modszym te terminem

wydaje si czart (nie zna go jzyk kocielny ani narzecza pou-

dniowe); czono go z czarnym albo i z ac. curtus (kusy t. j.

przenoszc póne pojcie o czarnym i kusym, niemieckim djable

na nazw o wiele starsz!), p. ni.

Gdy tak etymologia zawodzi, nie dopisuje i historya. Powoy-
wuja stale, jako rozstrzygajce, wiadectwo Prokopiusza, z pierwszej

poowy VI wieku: MJednego boga, wadajcego piorunem, uwaaj
Sowianie za pana wszystkich rzeczy, jego samego tylko; i ofiaruj

mu bydo i wszelakie ofiary. Przeznaczenia ani znaj ani wierz,

eby wywierao wpyw na czowieka. V\^ niebezpieczestwie mierci,

w chorobie, czy na placu boju, obiecuj ofiar Bogu i speniaj j
po w^ybawieniu, przekonani, e tej ofierze zawdziczaj zbawienie.

Ubóstwiaj rzeki i nimfy i inne bóstwa i skadaj im wszystkim

ofiary i wró podczas ofiarc wiadectwo to zakrawa rac/ej na

L-^adko utoczony frazes w stylu klasycznym; wobec braku jakiejkol-

wiek nazwy konkretnej, autentycznej, trudno na nim wiele polega.

Równie zupenie ogólnikowe s sowa Komy: prawic jak Teta

pogaska wyuczya Czechów kultu wOread, Dryad i Hamadryad«, do-

daje: ))jak i dotd wielu sielan czy raczej pogan jeden róda lub

ognie czci, drugi gaje i drzewa lub kamienie, inny srórom i pagór'

kom ofiaruje, inny nieme i guche bawany, co je sam urobi, baga
i prosi«. O wielobóstwie lucickiem wyrazi si krótko a dosadnie

Thietmar: »ile u nich kraików, tyle maj wity i czcz poszcze-

gólne bawany czartowskie«. Ruskie róda cho nazwy jakie wspo-

minaj, np. Kronika pierwotna kae pod r. 980 Wodzimierzowi ki-

jowskiemu stawia »bawany na pagórku poza dworcem: Pieruna
z drzewa, a gowa jego ze srebra a ws zoty (us zat, z tego ura-

biano niegdy osobnego boka, Usada!) i Chorsa i Dadzboga
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i Striboga i Siemargla (Siema, Rg-Ia jako dwie cakiem nie-

zrozumiae, napewno nie sowiaskie nazwy po innyci tekstach),

i Mo kosz (nazwa saboci dostaa si na Olimp!). Te nazwy z do-

datkiem kilku innych (Wi, Rodu i Róanie y), powtarzaj si
stale po innych ródach, oskarajcych Ru o »dwojewierstwo«. Nie

zastpi one braku wszelkich mitów kosmogonicznych i t. d.; co za

nie uchodzi, synne koldy maoruskie o tworzeniu wiata przez

Boga i djaba, samem tern przeciwiestwem, dualizmem, chrzeci-

jaskiego, nie pogaskiego dowodzi pocztku.

Wszelkie dawniejsze próby stworzenia dualizmu, przeciwsta-

wiania bogów biaych i czarnych (jasnych, dobrych i ciemnych, zych)

upady bezpowrotnie, nie mówic ju o tych uczonych, co opierajc

si na rysie zewntrznym, e bóstwa rujskie i pomorskie mieway
po kilka gów, rk i t. d., osobliwszego pokrewiestwa z indyjskiemi

koncepcyami mitycznemi si dopatrywali. Wprawdzie wystawiali

Lucicy, Rujanie i Pomorzanie witynie okazae, z przysionkami

i wntrzem, dostpnem tylko kapanowi, ale ju na Rusi Wodzi-
mierzowej niema mowy o wityniach, tylko o posgach, stojcych

pod niebem na wzgórzach, i cofajc si jeszcze dalej wstecz, mogli-

bymy powtpiewa, czy ogóem pierwotni Sowianie stawiali ju
swoim bokom posgi i witynie — nazw oryginalnych, spólnych

i prastarych, niema na jedno ani na drugie. Wszystko, co za takie

posgi uchodzi, mianowicie ów synny witowit, wykopany w roku

1848 w oysku Zbrucza (u Kociubiczyk niedaleko od Husiatyna),

i ofiarowany przez hr. M. Potockiego Towarzystwu Naukowemu
Krakowskiemu; ów kamienny Woos niby w Rostowie ruskim; owe
bezksztatne figury kamienne, strzegce miedz i granic wiejskich

(z Prus zachodnich, dzi w muzeum gdaskiem), nie dowodz ni-

czego; jawne faszerstwa, jak poski prylwickie z napisami runicz-

nymi (por. nasze kamienie mikorzyskie), pomijamy. Wreszcie pisa-

rze arabscy wymieniaj u Sowian (oczywicie wschodnich) jako naj-

bardziej charakterystyczny, nie kult Pioruna, ale wanie kult ognia

(por. wy. o S w aroy u= ogniu), co przypomina wybitny kult

ognia u ich najbliszych ssiadów, Litwinów, zwanych u Greków
wprost pyrsolatrami t. j. czcicielami ognia.

Co do owych posgów wielogowych, zawsze i wycznie
w drzewie" rnitych, nigdy w kamieniu (ju dla tego samego wia-
towit zbrucki sowiaskim by nie moe!), to przeszed widocznie

Sowianin od pierwotnej siedziby boka w lesie i drzewie do supu
czy palu jako boka samego; temu nadawano póniej podobiestwo

do gowy ludzkiej, a poniewa sup czy pal sta tak, e go zewszd
ofiarujcy otaczali, wic w dalszym rozwoju i z tyu i z boku do-



A. BRUCKNBK: WIKKZENIA IKLlGIJNE I STOSUNKI RODZINNB 167

rabiano mu twarze dla okazaoci wikszej; ale jeszcze Trzygów
^szczeciski mia tylko trzy gowy o jednym tuowiu, jak z opisu

wiemy (Otto Bamberski odama te trzy gowy i do Rzymu posa).

Dopiero na Ruji dorabiano do kilku gów i wicej rk i t. d.

Z kultu supów i palów wynikaoby wic, e i póniejsze »posgi«

tylko z drzewa byway (moe wedle wzorów obcych, urabiano na-

koniec i mae poski z kruszcu), i nie wahamy si przyzna kultu

supów czy palów Sowianom pierwotnym. To co do zewntrznego

ksztatu, co do pocztków antropomorfizmu (o teryomorfizmie niema

ladów prócz wou na stanicy obotryckiej? niema nawet kultu w-
ów, tak pospolitego u Prusów i Litwy).

Zestawiajc dalsze szczegóy nie napotykamy w caej termino-

logii mitologicznej sowiaskiej, prócz jedynego Pioruna na Rusi

(moe dlatego pochodzenia waregskiego = Thora?), ani jednej nazwy
konkretnej, soca i t. d.; mamy natomiast same nazwy niby osobo-

we, Swaroyc, Dadzbog, witowit i inne na wit; Trzy-

gów, przydomek od ksztatu, zastpi dawniejsz nazw, choby
Swaroyc a, a kult jego nie ogranicza si na Pomorze (w Szczeci-

nie panowa nad kadym innym), lecz siga a do Brandenburgu

nad Hawol, jeli póniejszemu nieco ródu zawierzy wolno. Bó-

tstwa sowiaskie nale wic i co do nazw swoich ju do wyszej
^wolucyi mitologicznej; nie zadowalano si pierwotnemi koncep-

cyami, nie wykraczajcemi poza duchy (przodków i rodów) i siy

przyrody, ale dochodzono do penego uosobienia, indywidualizacyi si

przyrody. Rozwój ten na pónocnym zachodzie, od Wisy do aby,
stopniowo postpywa coraz dalej; budowano dla bogów, przedsta-

wianych w rozmiarach nadludzkich, bogate przybytki i rozróniano

kult powszechny, pastwowy niby, od prywatnego. U Luciców i kult

bogi by dziwnie rozszerzony; ze stanic bogini (raon przez

pocisk niemiecki), wyruszano do boju; nazwisk niestety Thietmar

nie przytoczy, za to Helmold wymieni jako bogini (oczywicie na-

czeln) Poabian (racib(rskich) »Ziwa« (nie wiemy nawet jak to czy-

ta, prawdopodobnie ywi, coby ywcem Dugoszowe ywi
przypominao, ale to raczej zgoda przypadkowa). Widoczna jest ten-

dencya wybijania si jednego bóstwa na czoo wszelkich innych,

i. j. wprowadzania hierarchii ziemskiej midzy bogów, ale tu ju
moe kady szczep kroczy wasnymi torami. Mitów nie doniesiono

nam adnych, oprócz poda kapanów pomorskich, rujskich i luci-

ckich: ich Trzy gów nosi przepask na oczach, aby nie widzia

zoci ludzkich; trzema twarzami patrzy na niebo, ziemi i podzie-

mie (wpyw chrzecijastwa tu chyba przebija); ich witowit
ihasa noc na wasnym koniu; z jeziora, nad którem wznosia si
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W Radogoszczy witynia Swaroyca i innych bogów, wychodzi
na ld dzik olbrzymi, wieszczcy groce 'niebezpieczestwo; ródo-
u Gunaiców pokrywao si zboem albo krwi, wedle tego czy

zapowiada si rok obfity i spokojny czy rok klski.

Jeeli jednak nie myl poszlaki, to naczelnem bóstwem so-

wiaskiem, od którego inne niby zaleay, stawa si Dadzbog
Swaroyc t. j. soce na niebie — ogie (may Swarog?) na ziemi;

kult ognia i soca móg by poczony w jednej »osobie«; obu
wzywano w gody letnie, w dnie najdusze? ten sam bóg móg
syn gdzieindziej jako Trzygów, wito wit lub Jaro wit.

Obok tych gównych czy publicznych czczono rozmaitych duchów
przyrody, lenych i rzecznych, domowych, rolnych, trzodnych i wa-
nie ten kult nizki, gospodarczy, przetrwa najduej, chocia nazwy
w cigu wieków pozmienia, niema bowiem co do nich adnej zgody

midzy szczepami. O wiach np. poudniowych (gównie serbskich)

nigdzie indziej nie wspominaj (na Rusi jest ta nazwa tylko w pa-

mitkach pisemnych, mówicych nawet o trzydziestu siostrach Wi-

ach, niema jej dzisiaj natomiast wcale w tradycyi ludowej); czy

maoruski didko, dzi dyabe tylko, pierwotnie dziadek (duch)

domowy, powtarza si rzeczywicie u Dalimila, wedle którego Czech

z ))Charwacyi« przywdrowa do nowej ojczyzny, niosc dziadki
(nie dziatki, jak rkopisy czytaj), na plecach? Inne nazv<y, Ludki,
Mory, Mamuny, R u saki, Skrzaty i t. d. s zapoyczone lub

tómaczone, ale o samym ich kulcie wtpi nie mona; powiadcza
go wyranie np. Prokopiusz, a jeszcze Helmold prawi o bóstwach,

co nie miay posgów ni wity, czczonych w gajach odwiecznych.

Wic w ródach, gajach, skaach przebyway takie bóstwa: drzewa,

wody, góry byy ich siedzibami czczonemi; Thietmar donosi wyra-

nie o górze »lskiej « t. j. Sobotniej, e za czasów pogaskich caa
ziemia j jako bóstwo nadzwyczaj czcia— ale czy jako przedmiot,

czy tylko jako miejsce kultu? ten/e wymienia na zachodzie Suti-

bure t. j. wity bór, czczony od ssiadów »we wszystkiem jako

bóg«; w pótora wieku po nim wspomina Helmold o dbach wi-
tych, ogrodzonych osobno w gaju witym wagrskiej ziemicy, gdzie

Pro we czczono; o witych lipach róda nie wspominaj nigdy,

tylko o dbach, raz o wielkim orzechu witym, którego owoce

sprzedawa wiernym dozorca; wielko drzewa albo jego osobliwsze

cechy, dziupa, konary tworzce otwory • (przez które chorych prze-

cigano dla zdrowia), stanowiy o jego witoci.

§ 5. Kult boców i przodków. Jak bogowie i mity o nich (zna-

ne waciwie tylko kapanom, nie ogóowi), podobnie i kult ich pu-

bliczny od jednego razu run. Tylko u pónocno-zachodnich Sowian
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dochoway si wiadomoci o kulcie publicznym, ale nie powtórzymy
opisów obszernych wityni radogoskiej za Thietmarem, arkoskiej

i korzenickiej za Saksonem, ani bawanów drewnianych olbrzymich

i mniejszych kruszcowych (o najdawniejszym wspomina Widukind
pod r. 966; o srebrnych i zotych bawankach ywociarze Ottona

Bamberskiego), gdy to wszystko przypisalibymy rozwojowi pónemu
(nie bez wpywów obcych, skandynawskich). Raczej warto wspo-

mnie, e byy przedtnioty, uwicone kultem, wasno boska; i tak

stanice-chorgwie, z godem bogini czy boga; o stanicy (Switowito-

wej) rajskiej opowiada Sakson; wynosili j pieszy z wityni i liczyli na

pewne zwycistwo, rujska odznaczaa si nadzwyczajn wielkoci i bar-

w a zaywaa powagi wikszej ni król sam; dzisiejszy herb meklen-

burski (gowa woowa czarna) moe poszed z takiej stanicy poga-
skiej. Wócznia, szczyt, siodo, wreszcie ko sam równej zayway
czci, czy zawieszone w wityni, czy pielgnowane przez kapana.

Jak si witynie i kapani zwali, napewno nie wiemy, ani

chromy (chramy), ani tr/emy nigdy wycznie kultowi nie su-

yy; na Pomorzu przynajmniej wiemy o ktynach jako wity-
niach. Pierw'otnem miejscem kultu bywao wzgórze albo miejsce

nad ruczajem (w którym kpa si, pi, byo naturalnie zabronione),

czy w witym gaju; u Wgrów wchód do gaju witego by i ka-

panowi i ofiarujcym wolny i kto si tam schroni, ycie tem sobie

zapewnia wobec pocigu. Kasty kapaskiej, istniejcej na Pomorzu
i Ruji, u Sowian pierwotnych chyba nie byo, jest tylko spoina na-

zwa dla ofiarnika, re (e rzec u nas, por. ertwa— ofiara), ale

nie odnosi si, jak i czasownik sam róti r ofiaruj, do poera-

nia ofiary, lecz por. pruskie girtwei chwali, litewskie girti to

samo. Inne nazwy byy: kumir bawan, w jzyku cerkiewnym
(std i w ruskim), nieznanego pochodzenia i znaczenia; bawan
sam, dawna poyczka (ruska?) z jzyków oryentalnych, por. »Tmu-
torokanskij bowan« w Sowie Igorowem, chocia wywody z turec-

kiego (posg) albo perskiego (atleta, bohater) nie bardzo pewne,

u nas sowo to jest i w skróconej formie, bawochwalca; kap
idolum i kapite, dla wityni pogaskiej, cerkiewne, moe równie
kó oznacza; dla posgów socha czeska. Dla wróbiarzy (pierwot-

nych kapanów), s liczne nazwy: staroruskie kudo kudese, to
co czudo (cud) czudese. istnieje ju tylko w kudesnik czaro-

dziej; nasze guso (gularz) to samo co czeskie kouzlo kou-
zlaf nic niema z niemieckiem gaukler spólnego; o czaraci
i czarownikach i innych nazwach zob. ni. Mamy nieskpo wia-

domoci o funkcyach kapaskich u Sowian pónocno-zachodnich^

o dbaoci ich o witynie, o naznaczaniu wit, gównie za o przy-
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noszeniu ofiar i badaniu woli bogów, odbywajcem si w przeróne

sposoby, kopaniem ziemi itd. Naj uroczyciej wróy kapan z chodu

konia witego i Thietmar czy Sakson pozostawili nam szczegóowy,

w gównych rysach zgodny opis takiego wieszczenia, bez którego

adnego waniejszego nie podejmowano kroku. Ale byy i inne, po-

toczne rodzaje wróby: krelono po popiele i liczono potem, czy

ilo kresek bya parzysta; rzucano prty biae i czarne (po jednej

i drugiej stronie) i z ukadu ich wróono: krelono na patyczkach

znaczki (czerty i riezy, niby runy sowiaskie). Wróbiarze, zakli-

nacze byli wraz i lekarzami i nosili róne miana: wochwów, ter-

min na zachodzie zupenie nie znany, podobnie jak balij lub wracz;
los sam rebi em si nazywa (pruskie girbin, liczba); najbardziej

rozpowszechniony termin, to wróg (los, wyrok nieszczsny), wró-

y, co z wrogiem — nieprzyjacielem si pokrywa.

Ofiary byy obiatami (tj. co obiecano, lubiono bogu) i e r-

twami; trzecia, najdawniejsza moe nazwa treba, pojawia si ju
w kapitularzu paderborskim z r. 786: idolothita quod trebo dicitur

(por. w jzyku cerkiewnym tróbite altare, trebnik witynia, na

Rusi treby kadziono rodu i roanicam). Skadano je wedle po-

trzeby albo o pewnych porach roku, co kapan i wedle losów nazna-

cza, dla dzikczynienia za plony w jesieni, wiosn dla witania ody-

wajcej natury i uproszenia obfitych plonów. I tak opowiadaj pisa-

rze arabscy o Sowianach (wschodnich), e kadli podczas niw ziarna

prosa do czaszy, wznosili j ku niebu, prawic przy tem: »boe który

dajesz nam poywienie, spraw abymy mieli je w dostatku«. Najszcze-

góowiej opisa Sakson jesienne niby doynki ku czci Switowita

w Arkonie: z caego opisu wybieramy szczegó, powtarzajcy si

w nieco podobny sposób na Rusi i na Bakanie: przynoszono przed

posg koacz-miodownik, wielkoci niemal ludzkiej, kapan stawa za

nim i pyta ludu, czy go zza niego widzi, a gdy mu potakiwano, yczy,
w celu zapewnienia obfitoci, aby go na przyszy rok nie widzieli

wcale. Obszerniej i Dugosz o obiatach rozprawia, chocia si ponad

ogólniki o marce klasycznej nie wznosi; na uroczystoci z obiatami

poczone schodz si u niego wszyscy, przywodzc bydo, a nieraz

jeców wojennych; odbywaj si igrzyska w pewnych porach roku,

gdzie piewem, plsem i klaskaniem bogów wzywaj; na pami
tego Polacy jeszcze do dzi, chocia od 500 lat s chrzecianami,

w Zielone wita si schodz i stado (bo stadem si schodz i sta-

dami si dziel), odprawiaj. Midzy ofiarami bydlcemi koskie gó-

roway i lady ich upatrywamy w nazwach miejscowych (Kono-

jady, Koniecko z Konojecko): w czeskiem podaniu, u Komy
zapisanem, konia miejsce chyba dla pomiewiska (zwano potem Cze-
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chów osojedzcami) osie zastpi. Czy z zwierzt ofiarnych wróono,

o tern róda milcz; kapan witowitów^ z iloci miodu w rogu

boskim przepowiada na przyszy rok obfito lub niedostatek. O ofia-

rach ludzkich dowiadujemy si napewno z róde niemieckich i du-
skich, jak i z kroniki ruskiej; kiedy Wodzimierz przynosi ofiar

dzikczynn bogom, »rzekli starcy i bojarzy, miemy los na mo-
dzieca i dziewic, na kogo padnie, tego zarniemy bogom «; kapani

witowitowi zapewniali lud, jakoby bogowie lubili szczególnie krew

chrzeciask, a s i dawniejsze wiadectwa wyrane (np. oddaje r.

990 Bolesaw czeski sprzymierzonym Lucicom naczelnika grodu pol-

skiego na cicie bogom yczliwym). Z krwi ofiary (byda) kosztowa

kapan, majcy wróy, poniewa bogów zwabia najbardziej zapach

krwi. Po ofiarach zaczynay si waciwe gody zebranego ludu, spo-

ywajcego miso bydlt ofiarnych i trunki, co wyranie Helmold

zaznacza; nad czasz krc wymawiano sowa dobrej wróby (niby

»zdrawica«, znana na wschodzie i poudniu sowiaskiem).

Z kultem boskim czy si nierozerwalnie kult przodków i umar-

ych. Nie zapominano o nich przy godach wiosennych ani jesiennych;

raczono i goszczono przybyych z nawi, aby nie mcili zapomnienia,

zaniedbania, aby potomków, obchodzcych ich cze darzyli powo-

dzeniem w polji i oborze. 1 tutaj, po waciwem ofiarowaniu pokarmu

i napoju, po zapalaniu stosów, aby si przy nich grzay duszyczki,

nastpyway zabawy i plsy zgromadzonego w gajach czy na roz-

droach ludu. Najobszerniejsze wiadectwo zawdziczamy Komie,

opowiadajcemu o modym Brzecawie: ))wypdzi z kraju wszelkich

czarodziejów, wieszczków i wróbiarzy, tudzie wykorzeni i popali

gaje czy drzewa, czczone na wielu miejscach przez gmin; obchodzili

te zwyczaje przesdne wocianie na pó poganie we wtorki czy rody
Zielonych wit, ofiarujc ))demonom« nad ródami rzeczy zboowe
i krwawe; grzebali za zmarych po lasach i polach i urzdzali przy

tern igrzyska wedle obrzdku pogaskiego po drogach rozstajnych,

niby dla ukojenia dusz, jak i arty niezbone, czem nad umarymi
wywoujc duchy marne i odziani w maski na twarzy sami szaleli:

te obrzydliwoci i inne wymysy witokradzkie ksi nadal wyko-

rzenia. Micha z Janowca jeszcze przy kocu XV wieku poucza lud:

w wielki czwartek naley upomina, aby nie palili grumadek ja-

rzcych wedle obrzdku pogaskiego na pamitk dusz swoich bli-

szych, a kami ci, co twierdz, jakoby dusze do tego ognia przy-

chodziy i przy nim si ogrzay, bo kto tam raz wszed, stamtd ju
nie wychodzi. Zarazem wspomina ks. Micha i zabrania surowo, aby

nie chodzili po kobylicy albo z ko by lica, co uzupenia Sacra-

mentale Mikoaja Boskiego o tych, co to wdziewaj wmaskiw i udaj
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jelenie lub konie, przywdziewajc wory i czyni to we dnie witeczne.

Powiadcza to gboko wkorzeniony zwyczaj przebierania si; ma-

szkarników takich moe nietylko eh wis tam i (jak u nas), ale moe
i skomrochami nazywano, gdy w pochodzenie greckie tego ter-

minu (powtarzajcego si u Polaków ju tylko w /.naczeniu rozpu-

st y), nie wierzymy. Na Rusi oskara dawny pisarz (z XII lub XIII

wieku) atwowierno chytrze przez dyaba zwodzonego ludu: dla

umarych ogrzewaj oni anie i zawieszaj rczniki, zastawiaj stoy

pokarmem i napojem a ziemi posypuj popioem, aby umarli znaki

swej bytnoci pozostawili i parpie si w tem dyabe jak kura i zwo-

dzi lud. Do dzisiaj na wschodzie i poudniu przeyy dziady, jak je

z biaoruska zowiemy, tj. pominki umarych; streszczamy tu ich opis

dzisiejszy (wedle zarysu etnograficznego A. Bogdanowicza, Przeytki

pierwotnego wiatopogldu na Biaej Rusi, Grodno 1895, str. 55—57).

Obchodz dziady trzy lub cztery razy do roku, w sobot przed

ostatkami, we wtorek po Wielkiej Nocy (t. zw. rad un i ca, gdziein-

dziej nawskij albo nieboczyckij weykde, niby wiel kanoe

zmarych), w sobot przed Zielonemi witkami i 24 padziernika;

w te dni panuje po wsiach uroczysty nastrój, rozmawiaj o niebo-

szczykach, wszystko do nich odnosz: sidzie np. ptaszek na oknie,

to dusza nieboszczyka, dajca czego lub wzywajca za sob;
umiataj izb; dziaduj póno wieczorem, ubieraj stó na czysto,

gospodarz wychodzi i zapras/a dziadów na ugoszczenie, z licznych,

bo a do siedmiu da zoone: kad dla nich yki osobne, a nadto,

gdyby ich liczba bya wiksza, odlewaj napoju i odkadywaj z po-

karmów pod stó i na okna; bywa, e niczego z stou nie uprztaj,

dla dziadów, gdy si w nocy zejd; miejscami obchodz w podobny,

ale mniej suty sposób i »baby«. Na radunic udaj si jednak

obowizkowo na sam cmentarz z jadami wielkanocnemi, nakrywaj
grób obrusem; czego nie zjedz sami, zostawiaj na grobie (albo

ofiaruj ubogim), co najmniej jajko wielkanocne; nazwa obca, grecka.

O kulcie ogniska, rodzinnym czy rodowym, osobliwszych wia-

domoci dawnych (prócz arabskiej i o Swaroycu) nie posiadamy;

nowsze resztki tego kultu zebra i objani St. Ciszewski. Równie
nie posiadamy szczegóów o kulcie zwierzt; z jzyka tylko widzimy,

e Sowianie zarzucili pierwotn nazw niedwiedzia, ursus apxToc

itd., zastpili j niewinnem czy artobliwem omówieniem wwyjada-

jcy miód« (niby jak w zagadkach), obawiajc si oczywicie waciw,
pierwotn nazw wywoywa »wilka z asu« (o wilku mowa a wilk

tu). Co do wilka, uderza nas wiara w wilkoaków^, lykantropia. Po-

wiadcza j najstarsza o Sowianach wzmianka, Herodotowa o Neu-

rach: ))ci ludzie bd chyba czarodziejami, bo prawi o nich Scyto-
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wie i Grecy, mieszkajcy w Scytyi, e raz do roku kady z Neurów
na kilka dni wilkiem si staje, a potem znowu tem, czem by«.

Wiadomo t tómaczono rozmaicie, jakoby np. Neurowie obchodzili

wito w rodzaju rzymskich Luperkaliów, tj. równie oblekali si
w skóry zwierzce, albo e zim poprostu wilki nachodziy ich dzie-

dziny (niby nieprzyjaciele ich, którzy ksztaty wilcze przybrali), ale

wobec rozszerzonej po caym wiecie lykantropii (rozbujaej ponownie

w XVI wieku) wypadnie raczej przypuci, e pomówili o ni ssie-

dzi i Neurów (por. Niederle, Staroytnoci I, str. 270). Kto si chce

w wilka pr/.emieni, przewraca si trzy razy nad noem w ziemi
zatknitym z pewnem (nieznanem) zaklciem; aby znowu zosta czo-

wiekiem, przewraca si nad tym samym noem w odwrotnym kie-

runku, wedle biaoruskiej tradycyi (Bogdanowicz, str. 145). Odmian
peryodyczn, ale tylko pci, znaj Polacy i Ru u t. zw. miesi-
czników. W ii kokom (to jest pierwotna forma polska, nie wil-

koak, ani zoona wic z dak, jak poudniowe sowiaskie) przy-

pisywano zamienia soca i ksiyca, jak ogóem czarodziejom (pa-

netnikom).

Do kultu nale czary, zamawianie chorób czy ran, uroków itd.

1'ierwotnie czarownicy (nazwani tak od robienia czar, tj. kresek

w celach wróenia pomylnoci; czy nie std i nazwisko czarta?)

przewaali, dopiero z czasem zajy niemal ich miejsce czarownice,

pojawiajce si ju w bardzo dawnych ródach, w podaniu czeskiem

o czarownicy (mniemanej Libuszy), co Przemysa wskazaa; w opo-

w^iadaniu Komy praskiego o czarownicy w boju midzy Czechami

a uczanami, o jej wróbach i przemianach; w Kronice polskiej

o niewiecie wrócej, ale daremno, o zwycistwie, z sita, pod ro-

kiem 1283; w dawnych ródach ruskich, np. Kronika pierwotna

prawi: szczególnie za dziej si przez niewiasty czartowskie magie,

wiele czaruj niewiasty czarodziejstwem i trucizn i innemi czartow-

skiemi sztukami. Co o samych praktykach wiemy, jest póne i ogólno-

europejskie i nic specyficznie sowiaskiego niema; cae nasze leczni-

ctwo [)rzesdne, owe roliny magiczne, dla zwabienia mioci (nasi-

rzay), dla powrócenia dziewictwa (wrotycze) itd., mona nieraz w'prost

do medycyny i zabobonów wiata klasycznego sprow^adza; tak samo
europejskie i póne, nie sowiaskie ani pierwotne, s owe powiary

o czarownicach latajcych na oogach na róne yse góry czy do Ki-

jowa, o biesiadach szataskich itp.; bajki to XV i XVI wieku prze-

wanie, jak to ju sceptyczny Berwiski w r. 1854 wywodzi a Ro-

stafiski w licznych razach potwierdzi; »Studya nad literatur lu-

dow« wyday wynik o zapoyczeniu wszelkich naszych gus, wierze
itd., co dla samego autora (Berwiskiego) w owej romantycznej dobie,
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upatrywajcej we wszystkiem co ludowe, zaraz te i oryginalne,,

niespodziank wypad. Jeeli si czyta, np. w zamawianiach na szcz-

liw drog, ustpy jak: »wczora z wieczora soneczko igrao, dobr
drog przedwieszczao, dzisiaj z zarania zorza zajaniaa, w niebie

na progu z socem si potkaa, zote kluczy w rczki braa, dbow
dwierk odmykaa, jedwabn zason podejmaa, soneczko na niebo

wypuszczaa, dobr drog przedwieszczaa« itd., albo w zamawianiu

(obmywaniu) uroków: wCarica wodica, krasnaja dziawica, samocwie-

tnica i ugodnica, i chodzia i kulaa, rydybrydy obmywaa, kruty

bieregi obmywaa, owty piaski prinosia, bieokamienja, syrokorenja«

itd. (u Bogdanowicza, 1. c. 40 i 42), wyczuwamy w nich mimowoli
co traccego pierwotnem pogastwem. Dzi jednak wiemy, e te

odwieczne niby formuki nieraz dopiero z chrzeciastwem przybyy,

e wyrugoway dawniejsze, e dzi ma si w nich pogaskiego, ro-

dzimego, pierwotnego tyle, co nic; ostatnie co do tego zudzenia

rozwia V. J. Mansikka, Ober russische Zauberformeln mit Beriick-

sichtigung der Blut- und Yerrenkungssegen, Helsingfors 1909, bo

dowiód chrzeciaskiej symboliki w tych zaklciach niby pogaskich.

Obok zakl itd. kryy i nawzy, tj. amulety, ale dawnych o nich

wiadomoci znowu nie posiadamy i sdzimy o ich istnieniu wedle

analogii i z sam.ego jzyka. O waciwych czarach, np. na pód itp.

nie moemy nic powiedzie; odbieranie mleka i inne podobne bani
s pónego, ogólno -europejskiego pocztku. Nieco wicej moemy
powiedzie o kobi, tj. wróeniu ze znaków zewntrznych, lotu pta-

ków (kruków, wron, ptaków drapienych, nazywanych k obami,
kobeami moe wanie od ko hienia), spotykania zwierzt (zajcy

np.) i ludzi — poazów. Polaajnik u Serbów i Chorwatów, pod-a nik u naszego ludu, oznaczaj jeszcze dzi tego, co chodzi z po-

winszowaniem w noc wigilijn albo na Nowy Rok i szczcie przy-

nosi (std poda y, poazy itd., nazwa choinki samej, przeniesiona

z zupenie innego zwyczaju); natomiast spotkanie duchownej osoby

lub baby, wTÓyo zawsze nieszczcie.

Dopiero w tym zwizku wspominamy o wierze w los i prze-

znaczenie — nie byo mi kobi, kob mi nie daa, wymawia
si Sowianin, jeli wróby (trzykrotnie) niepomylnie wypady, i po-

rzuca zamiar. O jakiem fatum, wyroku nieodmiennym, cicym
i nad bogami, mowy u pogan niema; od czegóby byy »treby«, tj.

ofiary? wic i wiadectwo Prokopiusza (por. wyej) jest zbdne. Ale

o yciu kadego osobnika rozstrzyga jaki los, przeznaczenie od ko-

lebki: nad ni wanie wzywano opieki. Na Rusi ofiarowano stale^

powiadczaj to róda od XII—XV wieku, rodu i roanicom,
chleby, sery, miód, pito przy ich »trapezie« (stole); takie fortunne
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i niefortunne niegdy bóstwa (eskie przewanie), póniej duchy

tylko nosz jednak nazwy najrozmaitsze, urisnice bugarskie
i/ grecka nazwane), rodiczki czeskie i t. d., a do biaoruskich

zy dni, najpóniejszej i najniezdarniejszej z personifikacyi poj
oderwanych. Przeznaczeniu swemu uj nie mona, ale je pozna,

a u bogów uprosi odmiany, oto byo zadanie wieszczbiarzy. Ka-

lendarza pogaskiego ju nie odtworzymy — brak nam przedewszy-

stkiem nazw charakterystycznych; te co s, s póne, chrzecijaskie.

Nasze sobótki nazwano od sobót przed Zielonymi witami (bo

uywano i liczby mnogiej, s boty zamiast s bo ta albo sobota),

na Rusi zowi si Kupa, e od Kupay, t. j. od dnia .lana Chrzci-

L ciel, co Pana krzci i tem samem wody uwici (e duchy wodne,

topcowie, nad ludmi nieczystej siy wywiera nie mog), kpa si
wolno bez obawy; u Sowieców kresem (nieod krzesania ognia y-
wego), ale jak si pierwotnie ta uroczysto zwaa? Nie wtpimy,
e latem, gdy dnie najdusze, obchodzono wita soca i ognia za-

razem; soce na niebie igrao; ogie, przez doroczne uywanie za-

plugawiony, odczyszczano starannie, gaszc wszelki i rozniecajc

tarciem wiey, czysty; oczyszczano siebie i bydo, skaczc przez ten

ogie w zawody, przepdzajc przeze bydo, przyczem przepasy-

wano si zioami (bylic t. j. zioem nad zioami); inne zioa, ze-

brane w^ t noc miay si cudotwórcz); wzajemne ugoszczenia

i plsy wypeniay reszt nocy. Ale oto i wszystko, co o tem wi-
cie letniem socaognia (Dad zbog a-S war oyca?) powiedzie

mona; wszelkie inne szczegóy (np. kwitnicie paproci tajemnicze,

przesuszanie si skarbów, czarowanie mleka, nawet pawienie wie-
ców i palenie kó wozowych, niby symbolów sonecznych, i t. d.)

wcale nie wydaj si pierwotnymi, szerzyy si chyba od obcych

z zachodu. Pieni przynajmniej »kupalne« nie zawieraj nic poga-
skiego; s to zwyke pieni miosne, piewane i przy weselach i Ko-

chanowskiego Sobótki cakiem wiernie je odraaj; chyba pocztek

ich bywa odmienny, z obrzdem zwizany, np. Schodzta sie dzie-

wecki do kupalonecki (nazw rusk przej na pograniczu etnogra-

ficznem, na Podlasiu, w lubelskiem i t. d., nasz lud), albo: Siedzi

Kupaka na pocie i t. d., Dzi Kupaa jutro Jan i t. d., Kpaeczka
maa nocka, palia si do pónocka i t. d. Albo na Biaej Rusi: Ku-

palskaja noczka korotkaja, Sounijka, sounijka (przypiew po kadym
wierszu powtarzany), Sounijka rana uschodzia. Rana uschodzia,

pole oswiacia, Dziewok chopcou budzia, Rabotku dawaa i t. d.

(tre dalsza gospodarska), albo: Isza Kupaka siaom siaom, Za-

kryuszy oczki czubrom, czubrom (zason), Dawaa chopcam czaom,

czaom. Stali ludzie dziwicisia, Staa Kupaka swaricisia i t. d. (tre
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miosnej pieni); szczególnie czsto piewaj przytem i pie-balad
o Iwanie i Maryi (bratkach), zupenie przypadkowo (Iwan!) tu przy-

czepion.

Ze doynki uroczycie obchodzono, rozumie si samo przez si
(por. w. o kulcie witowita), ale brak nam wszelkich dalszych szcze-

góów, o wiecu doynkowym, zwanym np. bogaczem miejscowo

na Biaej Rusi (i obnoszonym po caej wsi, poczem go u jednego

z gospodarzy a do nastpnego roku zostawiaj), o zawizywaniu
brody Woosowi albo Piorunowi (albo Eljaszowi, jak na Rusi osta-

tni niezty pk zboa zowi) i t. p.; wszystko to rzeczy póne, nie-

koniecznie oryginalne. Najmniej jednak pierwotnego upatrujemy

w obchodzie koldowym i wieczoru szczodrego— tu wszystko, zdaje

si, chrzecijaskie wycznie i obce, chocia pospolicie poudniowo-

sowiaski badnjak i boi za niewtpliwe przeytki pogaskie

uchodz. Badnjak, od czuwania nocnego (b dieni j e^ wilja) na-

zwany, to dwa lub trzy dbki, cite na wilj, przystrajane przez

dziewczta, pal si przez noc na ognisku; polaajnik albo polaznik

(p. wy.) na drugi dzie rano uderza je, e si iskry sypi (tyle by-

da, koni i t. d. przytem yczc); badnjak otó ma by Piorunem!

wito samo nazywaj boycem t. j. Chrystusem i jeli gospodarz

rano przed domostwem woa, sjaj (wie) boe i boi u, nazy-

wajc domowników po imieniu, to nie wzywa Pioruna ani Swa-
royca przytem. Dla zimowych wit czy obchodów adnych da-

wnych wiadectw nie mamy; dziwnej niizwy kraczun, koroczun
dla godów nie rozumiemy; za to o wiosennych wspomnie jeszcze

naley. Nie o wielkiej nocy wprawdzie, jako o wicie wycznie
chrzecijaskiem; e dyngus i migus, oblewanie wod i ude-

rzanie rózg palmow, dopiero z XIV i XV wiekiem do nas przy-

byy, dowodz ich nazwy niemieckie (Dingnuss, depactatio, okup;

Schmekostern, w XVII wieku jeszcze migurzt, przypadkowo

ze miganiem zczepiony); ale o Zielonych witkach. Nie tylko

od Dugosza (por. wy. o stadzie), lecz i od kaznodziei syszymy

o pieniach i tacach, przez modzie odprawianych, z klaskaniem

rk i t. d.; poczono z niemi na poudniu »wito ró«, rosalia,

r u sal i a, tak e Zielone wita poprostu rusaljami przezwano,

a poniewa kada nazwa witeczna ku personifikacyom powód

daje (w. Belana t. j.. Epiphania; w. Pitnica czy Paraske-
wj a i t. p.), zaczto na Rusi gównie rusakami (por. wyej Ku-

paka siedzi i t. d.!) przezywa duchy wodne i lene, rej na wiosn
wiodce, tak e ta nazwa póna i chrzecijaska wyrugowaa pier-

wotn, pogask; my zatrzymalimy form rusk, ale na Sowaczy-

nie i in. nawet r u sada (dla wit Zielonych) dorobiono. Wiado-
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moci z róde ruskich (a do XVII wieku) o rozmaitych obchodach

zabobonnych, tpionych przez duchowiestwo (np. o woaniu pugu,

o o w sen i u) pomijamy jak i etnograficzne zapiski o obchodzie np.

Jariy czy Kostruba wiosennym i t. p.

Dla oznaczania pór i czasu u/ywali Sowianie (nie znajc wa-
.ciwego podziau roku na miesice, tym mniej na jakie tygodnie),

terminów ogólnikowych o czasie, kiedyto zwyky si zieleni lub

kwitn brzozy, dby, lipy, wrzosy, mówic o brzeniu, dbni u,

li pniu lub lipcu, wrzeniu, kiedy sierp po polu dzwoni, kiedy

<;zerw (pszczeli) si roi, kiedy padzierze lub licie padaj,
kiedy zima drogi psuje (grudzie, por. luty, strpacz to samo
co grudzie) i t. d. Zreszt byy nazwy dla lata i innych pór

roku; nie byo nazwy ogólnej dla roku; liczono duszy przecig na

zimy. Z dawnych mitologicznych elementów nic si tu nie utrzy-

mao, nawet kooe g bugarski (zimowy!) niczego nie dowodzi. I tu

przewaa nieraz element chrzecijaski (nazwy od wit).

§ 6. Rodzina i obyczaje. Nazwiska. Kady czonek rodziny

nosi nazw; niewierny, kiedyj nadawano. Nazwy si dziedziczyy,

co przy kulcie przodków samo si tumaczy, wic powtarzaj si w dy-

nastyach czeskich, polskich i t. d. stale Bolesawy, M ieszki i in.

Nazwy tworzono wedle pierwotnego, aryjskiego sposobu t. j. zo-

one, dwupniowe, zawierajce dobr wrób, yczenia pomylnoci
i chway: Bolesaw, U nie saw, Wiece saw (t. j. lepsz lub

wiksz saw majcy), witosaw i inne na saw; z nimi ró-

wnaj si niemal co do liczby nazwy na mir (-mierz) i oznaczaj

to samo; mamy nawet obie razem, Mirosaw i Sawomir; do-

dawano je dowolnie, nawet np. do chrzecijaskich, Janisaw, To-

m i saw i t. p. Czste s nazwy od wojowniczoci, zoenia z bor
{walka), woj, r a , nawet Racibor (oba pnie znacz to samo), Bo-

rzywoj i W oj bor (u nas póniej Wolbor, to samo), i nazwy
jak Tgobor, BI izb o r, Stanisaw, Stój mir i t. p. Przymiot-

niki jak drogi, luby, miy (Drogosaw, Lubomir, Miosaw
i t. d.); rzeczowniki jak cze, chwaa, uciecha, niega (aska),

powtarzaj si cigle (Cze to eh, od niego i Czstochowa za-

miast Czstochowy, Falimir, Wojciech, Niegosaw i t. d.).

Nazwy rodzinne, zoenia z dziad, stryj, brat, siostra, ciota s
czste; rzadziej spotykamy wuja. yczenia bogactwa, gocinnoci,

wiedzy, siy, odwagi, piknoci, cierpliwoci i t. d., towarzysz wic
od kolebki nowonarodzonemu: Gocirad i Radgost, Przemys,
Chociemys, Sdomir, Cierpimys i t. d. Poniewa nazwa,

jeli ma by skuteczna, winna by zrozumiaa, wic zawieraj te

zoenia najpospolitsze sowa, niema w nich jakiego odwiecznego

Encyklopedya polska IV. 2. 12
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materyau jzykowego, chocia sam sposób tworzenia jest odwieczny^

od spólnej prarodziny aryjskiej wyniesiony (dla tego np. nie zga-

dzaj si nigdy imiona osobowe sowiaskie i litewskie, chocia

urobione s wedle tego samego szematu, ale z materyau zawsze

nowego). Mimo to trudno by byo wszelkie wytumaczy; niektóre

pnie tak przewaay, e je cakiem mechanicznie dodawano, czono
i dowolnie przestawiano; znaczenia wielu dzi zapomnielimy, np.

Spycimir (spyci, daremno, próno), Siemowit od siemjit. j.

rodziny. Nazwy z Bogiem pojawiaj si w polskiem niemal stale z m,

Bogumi, Bogusaw, Bogu wola (Zofia; te nazwa wilgi), gdy

u innych Sowian B o g o m i a i t. d. spotykamy, porówn. i Bog-
dana i Boeciecha. Te dwupniowe, kilkuzgoskowe nazwy stale

skracano w poyciu rodzinnem, a wic z Stanisawa urabiano

Stan, Stacha i t. d.; z Bolesawa, Bolemira, Bolebuta
i t. d., Bolka; przy skracaniu najczciej tylko pierwszy pie
uwzgldniano. Z czasem utrwalay si te jednopniowe nazwy, na-

wet u nazw ksicych, mamy np. piastowskich (lskich) Bolków,
Przemków (z Przemysów, tu i z drugiego pnia m ocalao);

tacy pomorscy Mcisz e, Mszczuje, Mwiny, nosz tylko na-

zwy skrócone z M cisaw — jednak nasz Mieszka nie jest, jak

przypuszczano, równie Mcisawem. Wszystkie te nazwy roz-

szerzyy si po caej pierwotnej Sowiaszczynie, chocia nie brak

naturalnie i takich, co tylko w pewnych grupach sowiaskich si
szerz, np. podanie ))Nestora« o zachodniem niby pochodzeniu wiel-

koruskich Radzimiczów i Wiaciczów ju dlatego zasuguje na

uwag, poniewa Radzim i Wiatko, praojcowie niby tych szcze-

pów, nosz istotnie nazwy, u zachodnich Sowian (Czechów i Pola-

ków), ulubione. Wanie nazwy typu Radzim (od radzi) s za-

chodnie, por. Barnim (pomorski, od barnie broni),' Owicim^
Zakroczym, Kurzym, Postpim (std Potsdam, z dawniej-

szego Postamp) i in.; i Przemysy (w Czechach i u Polaków
nad Sanem) wydaj si zachodnimi.

Obok dwupniówych imion istniay jednopniowe, nietylko skró-

cone, jak Stan, ale i pierwotne, takie Lub, Mi, Ma (nazwa ksi-

cia drzewskiego z X wieku), nie musz by skróceniami z L u b i-

mira, Miosawa, Maogosta, mog by i pierwotne, jak w in-

nych jzykach aryjskich. Z biegiem lat mogo te indywiduum
otrzymywa ze wzrostu, barwy wosów, z jakiegokolwiek trafu, byle

jakie przydomki, co si z czasem ustalay i imi rugoway, por. np.

w gnienieskiej buli r. 1 136 nazwy jak Biaows, Krost a-

wiec. Gba, Darzk (darski, dziarski), Rus, Zmarsk, Kdzie-
rza i t. p.; tak powstay najczciej nazwiska od zwierzt i rolin-
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iioci, np. Kwiatek, Komor, Czy, Cis, Raczek, Kobyka,
i t. d., por. Mieszek, Kobuczek i t. p , ale to naley ju dO'

rozwoju póniejszego ; w najdawniejszych nazwach sowiaskich
(np. wpisanych w cigu IX wieku do ewangelii w Cividale) przewa-

aj dwupniowe, pierwotne.

Niewyczerpanemu niemal bogactwu imion mskich (z najrzad-

szymi nieraz tematami, np. Secygniew, Secymin od sieci ^
sowa o kilku znaczeniach, wspomnienia, smtku i t. d.), mao odpo-

wiadaj zasoby imion eskich. Najczciej zadowalaj si doczepia-

niem kocówki eskiej, np. Bogumia, Bratumia, wito-
sawa, Jarosawa i t. d.; i tu panuj skrócenia, np. Stron ka
z Stronisawa, a s i dawne jednopniowe lub od trafów jakich

przydomki. Do imion wasnych dodawano odojcowskie na ic; u nas

ci icy wyginli w cigu XIV wieku, przynajmniej u szlachty, cho-

cia mieszczastwo duej tryb ten zachowao, std nasi Klonowie,
Szymonowie, Zimorowic, Staszyc, ale jeszcze w bitwie nad

Legnic r. 1241 przewaaj w spisie polegych ci icy. Tym odoj-

cow'skim przydomkiem nie oznaczano tylko bezporedniego nastpstwa
czy potomstwa; ustalao si ono i dla caego szczepu czy rodu.

Wspominalimy wanie o Radzimiczach i Wiaciczach, ale

podobne nazwiska spotykamy na zachodzie równie, Lucicy (po-

tomstwo Luta) i cay szereg nazw plemiennych, Zemzici, Lisic i,

Nieletici i t. d Nazwy plemienne urabiano jednak i inaczej, ka-

dc imi pierwotne (przodka caego rodu) w liczbie mnogiej, np. D u-

dlebi (Dulebi, por. nasze Dulba z tego) mogy tak powsta,
chocia moe to przydomki, jak Char waci (zbrojni?), Weleci
(olbrzymi, ztd niemieckie Wilzen, nie od wilków, lecz od wiel-

koci nazwani, ruskie woot olbrzym), Suli i t. d. Przewanie
jednak nadawano szczepom nazwy od ich siedzib, wic wszystkie na
— anie, Pomorzanie, Polanie, Drzewianie, Sowianie
(skd nazwani?), czanie i t. d.

W nazwach miejscowych panuje wiksza rozmaito. Rozpa-

daj si na dwa gówne dziay, odosobowe i topograficzne; odoso-

bowe przewaaj, licz sobie nieraz ponad GO^/o, gdy topograficzne

tylko o0~407o- W odosobowych wa si róne sposoby tworzenia.

Oznaczaj one wasno, np. wszystkie z przyrostkami dzieraw-

czymi, na ów, in, j. Tu nale najdawniejsze grody sowiaskie,

Kijów (nie od fiskiego sowa dla skay, kamienia, lecz od czo-

wieka, Kija), Kraków (szczególniej na zachodzie czsty), Dzie-
win (od dziewy), Lubuszyn (od Lubuszy), Pozna, Przemyl,
Radogoszcz it. d. Obok nich nazwy na — ice, niby siedziba

rodu, szczególniej drobne osady tak nazywano, chocia nieraz nazwy



180 HO(V.IKI KULTUllY S< i\V!AsKl K.l

na — ice i na — ów nnieszano dowolnie: nazwy te wystpuj prze-

wanie na obszarach, pierwotnie lub odwiecznie przez Sowian za-

mieszkaych, a wic w Maej i Wielkiej Polsce, na Rusi zachodniej,

na Poniorzu i Poabiu; gubi si na Bakanie i na Ru<i wschodniej

jako na ziem*iach skolonizowanych póniej. Na równi niemal z na-

zwami na —ice wystpuj nazwy z liczb mnog mieszkaców,

ozy to nazw^y na — anie czy inne, np. Zagórzany, t. j. ludzie

siedzcy za gór, Bohorodczany i t. p., lub Wilki, Kosy i t. p.

•od familji tak nazywanych. Te dawne nazwy miejscowe zawieraj

równie obfity materya; imiona osobowe, co dawno wyszy z uy-
cia, s tu czsto jeszcze zachowane, por. Secymin i t. p. Poniewa
jest obojtne, czy si miejscowo od Dalebora czy od Blizbora prze-

rwaa, s ciekawsze nazwy topograficzne. S najrozmaitszych typów;

nieraz wbrew zwyczajowi sowiaskiemu, co rzeczow^niki odrzuca

(sam Kraków, nie Kraków gród, jak Niemcy stale mówi, por.

ich nazwy na burg — berg — hausen i t. p.), zachowano tu

gród (np. Now gród. Wy sz gród. Star gród, Bia gr od it.d.,

póniej w formie zoenia, Wyszogród, Biao gród i t. d.),

most. bród i t. p.: s dalej liczne zo/one, np. Biaobok, Jutro-

ibok (Giiterbock, co nic z bogami ani mitologi nie maj spójnego),

Oobok it. d., Czartoryja, Czesybiesy, Krowodrza i odwro-

tnie Odrzyko i t. d. S dalej jednopniowe, rzeczowniki i przy-

miotniki, np. l*raga (gdzie las wypraono? nie od progu nazwana,

jak Koma swoj czeszczyzn zwiedziony przypuszcza), Góra lub

Górka, niezliczone Chemy i Chemna, Grodki i Grodce,
Mogiy i Mogilna: szczególniej liczne s nazwy przymiotnikowe

na — sk, od rzek np. Busk od Bugu, Poock (nasz Pock) od

Poo ty, Smolesk od Smolnej, Witebsk od WMdby,
Bielsk od Biaej, Gdask od Gd ani? (pewnie nie sinus Co-

danus staroytnych, od którego i czesk Kopenhagi nazw, Kada,
wywodzono z równem prawem!), Putusk (od Pet wi, jaka i pod

Lwowem), wszystkie one niemieckie na — zig, Leipzig (Lipsk),

Belzig (Bielsk), D olz ig (Dusk) i t. d. Inne przymiotniki, np.

Wysoka lub Wysokie (u Niemców dzi Wittstock), Równe
i t. d. Nieraz pozostaje wtpliwem, czy od osoby, czy od przedmiotu

nazwa posza, Wilków, Tarnów, Czyów, Kosów i t. p. mog
i od czowieka Wilka, Tarna i t. d. i od zwierza czy rolinnoci i t. d.

by nazwane. I w tych nazwach przetrway rzeczowniki lub przy-

miotniki, w jzyku biecym dawno zapomniane (np. Igoomia,
gdzie si iga, t. j. jarzma, omi: Jinowodz, Inowrocaw s
june t. j. mode, nowe Wodzisawie i Wrocawie i t. d.).
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§ 7. RodKiiia i obyczaje. O mierci, pogrzebach, yciu za-

urobowem, mona zebra najdawniejsze i najliczniejsze wiadectwa,

(pomijajc archeologiczne). Wyczamy jednak opisy arabskie o po-

grzebach »Rusów« i greckie o mierci ))Tauroskitów« (t. j. tych sa-

, mych ))Rusów«); z pierwszych znany najbardziej opis Ibn Fadlana

z r. 921, powtarzany wszdzie (np. Krek, Einleitung str. 426 — 431,

II rusz ws kij 1, str. 335 — 387 i t. d.), odnosi si do pogrzebu ja-

1 kiego normaskiego kupca bogatego nad Wog i z Sowianami
' nic a nic niema spólnego; drugie wiadectwo. Lwa Diakona, z czasu

walk witosawa kijowskiego z Grekami pod Silistry, jak to Tau-

roskitowie sami si zabijali, aby nie suy wrogom (w yciu za-

ziemskiem), jak palili trupów swoich i ofiarowali za nich, uduszone

koguty do wody wrzucajc i t. d.; odnosz je do druyny wito-
stawowej, w której charakter normaski moe jeszcze przewaa

I (ofiary kogucie s wanie u Rusi normaskiej czste, chocia i So-

wianie kurów w ofierze przynosili). Niewtpliwie za to wiadczy kro-

nika ruska pierwotna o Wiacicach, co i o innych szczepach ruskich

powtórzy mona: ))jeli kto umar, urzdzali nad nim trizn (t. j.

styp), a potem urzdzali wielki stos, wkadali trupa na i palili,

zebrawszy koci wkadali w mae naczynie i stawiali na supie po

drog:ach, co i teraz Wiacicy urzdzaj«. Stypa t. j. uczta nad umar-

ym (wyraz ten u nas od XVI wieku dawniejsz straw zastpi),

albo triziia bya wic waln obrzdu pogrzebowego cech; trizna

jednak i co wicej niegdy oznaczaa, zapasy (szermierskie) nad

zmarym, poczem dopiero uczta sama (stypa) nastpowaa, zwana

niegdy straw i wymieniona ju u Jordanesa przy pogrzebie

Atyli: gdy takimi skargami opakali Atyl, urzdzili (Kunowie) nad

mogi jego straw, jak sami to nazywaj, biesiadujc nadmiernie

(próno chciano usun niezaprzeczon sowiasko tego terminu,

wymylajc dla niebyway gocki pocztek i t. d.). Znaczn cz
zasobów nieboszczykowych pochaniaa wadnie taka strawa i tri-

zna; Olga jako chrzecijanka zabraniaa wasnemu synowi (Switosa-

wowi), aby nie urzdza trizny nad ni, albo jak póniejszy »pro-

log« t. j. krótkie ycie jej prawi: aby j równo z ziemi pogrzeba,

mogiy nie sypa, ani tryzn, ani bdyna nie czyni; bdyn, zdaje

si tyle, co u nas tak zwany pusty wieczór, czuwanie nad umar-

ym, przy czem moe owe zapasy i t. d. odprawiano. Wyiej przy-

toczylimy wiadectwo staroczeskie (Komy) o »ioci prorani«, jakie

»super mortuos induti faciem larvis exercebant«; to samo powtarza

homiljarz opatowick z XII wieku, zabraniajcy djabelskich pieni pie-

wanych nad zmarym i miechów (cachinnos); mistrz Wincenty mówi
tylko o przesdach pogrzebowych (funebres superstitiones), jakie je-
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szcze dzi pogastwo wyprawia. Do nich naleay na pewne prak-

tykowane na Rusi dzi jeszcze t. zw. priczita nij a, narzekania,

przez kobiety (rodziny) lub przez osobne, patne narzekalnice (paczki)

goszone, tj. zarzuty, dlaczego opuci swoich, i wychwalania jego (przy-

taczane w ruskiem brzmieniu juz w licie Malecyusza 1550 r., w tek-

cie aciskim u Klonowica w Roxolanii. r. 1584; ten obrzdek zwano
pierwotnie kariti).

Na drog w wiat zagrobowy dawano umaremu co najpotrze-

"bniejszego, z pokarmu i napoju, odziey i broni; ona, albo jedna

z on, zabijaa si (dusia); zwoki jej równie na stos kadziono.

Wspomina o tem wyranie w. Bonifacy w licie z r. 745: Winedzi,

najbrzydszy i najgorszy rodzaj ludzki, zachowywaj tak gorliwie

mio maesk, e ona po mierci ma wasnego wzbrania si
iy i ta uchodzi z pomidzy innych za chway godn, co sobie wa-
snorcznie mier zadaa, aby wraz z mem na jednym stosie po-

na. To samo potwierdza Tietmar o Polakach za pogastwa Mie-

szkowego, jakoby kada (?) ona po pogrzebie spalonego ma
«zyj pod miecz kada. Moe przy mierci »ksidza«, sugi, -konie,

charty palono (jak na Litwie); na oznak alu krewni, szczególniej

kobiety, wosy rwali, twarz paznogciami darli, w piersi si bili, rce
kaleczyli — czem jawniejsze i gwatowniejsze znaki alu byy, tem

bardziej odpowiaday tradycyi. O samem yciu zagrobowem niczego

powiedzie nie maemy; byo ono naturalnie cigiem dalszym do-

czesnego, ale w pastwie cieniów, wic nie dziw, e ugaszczano

dusze przodków corocznie, zapraszano do jedzenia, picia, ani. Wy-
raenie wic Tietmara o Sowianach, mniemajcych jakoby z y-
ciem doczesnem wszystko si koczyo, polega na nieporozumieniu.

Brak nam jednak zupeny bliszych wskazówek o naw i czy nyi,

bo t nazw dla wiata zagrobowego przypuszczamy. Istnienie ter-

minów pieka i.raju niczego przeciw temu nie dowodzi; nie s
to prasowiaskie równowaniki Tartaru i pól Elizejskich (jak je-

szcze L. Leg er przypuszcza); s to tak samo koncepcye chrzeci-

jaskie, jak i djabo czy czarny bog ))Obotrytów«. Pkie, pó-

niej piekie i pieko, oznacza pierwotnie tylko smo; etymo-

logia raju nie znana, zestawia go z sanskryckim terminem dla do-

statków trudno wobec aciskiego res; równie nie wiemy, jak da-

wne s rozmaitych raj grodów nazwy. eby za tcza bya
drog, po której nieboszczyki (termin chrzecijaski) do zagro-

bia czy zaziemia wdrowali, jest wymysem; tcz nazwa lud od

wody i chmur, nie od duchów, np. e wod cignie, podobnie jak

o drodze mlecznej prawi, e po niej soce chodzi (w wiekach re-

dnich nazywano j drog rzymsk, wedle ogólnego przesdu).
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Wedle róda arabskiego nawiedzaa w rok po mierci rodzina zmar-

ego grób, przyniósszy z dwadziecia czar miodu, tam pij i jedz

i rozchodz si. Gdy Drzewianie zabili Igora, kazaa im Olga, aby

przygotowali wiele miodów w grodzie (gdzie go zabili), aby uczy-

nia trizn mowi swemu i kazaa ludziom swoim, usypa mo-

gi wielk, poczem kazaa trizn czyni i Drzewian, co si przy

niej srodze upili, wymordowa. Sowo trizna dla stypy dzi nigdzie

ju nie istnieje; biaoruskie trizni znaczy widzie we nie; w so-

wackiem i czeskiem tryze mka, tryzni mczy, drczy i tak.

uywa tego sowa i W. Potocki; w cerkiewnym jzyku trizna

tylko walk, zapasy oznacza, trizniti walczy.

Palenie zwok nie byo jedynym obrzdkiem pogrzebowym;

chowano i w ziemi, bez ciaopalenia, co byo moe obrzdkiem tra-

dycyjnym, obowizujcym np. dla naczelników rodu, dla bogaczów.

e jednak palenie byo czem bardzo zwykem, dowodzi fakt, e
cmentarze alami nazywano (w literaturze cerkiewnej ali, al-
niki groby, tak samo u ludu naszego s al ni ki miejsca, gdzie po-

pielnice wykopywano). Natomiast grób, pogrze odnosimy do

chowania w ziemi ciaa niespalonego. Nad grobami i alami dorzu-

cali i przechodnie gazi (niby do stosu si przyczyniajc, co ksia
surowo zakazywali, np. na Pomorzu); zreszt usypywano mogiy,
tern wysze, czem znaczniejsz kryy osob, albo rkawki t. j. na-

sypy rczne.

I co do maestw przytaczamy najpierw wiadectwo »Ne-

storowe« o Rusi: Polanie (kijowscy) maj agodny i cichy obyczaj

ojców, wstyd wobec snech (synowych) i sióstr, matek i rodziców,

ku wiekrom i dziewierzom (szwagrom) wielki wstyd mieli, mieli

obyczaj maeski: nie chodzi (sam) zi po niewiast, lecz przypro-

wadzano (j jemu) wieczorem, a zrani przynoszono, co za ni wy-

dawano. Ale Drzewianie yli po zwierzcemu, zabijali si i jedli

wszystko nieczyste (t. j. zajce i pod.) i maestwa u nich nie byo,

ale umykali (uwodzili) u wody dziewdce. I Radzimicy i Wiacicy

i Siewierz jeden obyczaj mieli, yli po lasach jak zwierz dziki, je-

dzc wszystko nieczyste, i Iywych sów przed rodzicami i snechami

(uywali) i nie mieli maestw, lecz igrzyska midzy sioami, i scho-

dzili si na igrzyska i plsy i na wszelkie czartowskie igrzyska i tu

umykali sobie ony, jak si kto z któr umówi; mieli za po dwie

i trzy ony. Nie wypywa bynajmniej z tego wiadectwa, eby pier-

wotnie Sowianie ony sobie gwatem uwodzili; nawet cerkiewna

nazwa dla maestwa brak, gdzieindziej nieznana (a przynajmniej

nie ludowa), nie dowodzia gwatownego brania, porywania czy

lumykania on, poj on równie adnej myli o przymusie czy
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gwacie nie nastrcza; przecie wiód m on do nowego domu
i od prowadzenia, wiedzienia, sam obrzdek lubny nazywano; o o-
nie za mówiono, e »posiga za ma« (posiae za mu). Zon
Sowianin przewanie kupowa, za wiano (t. j. cen, towar; wie-

niti kupowa), jakie paci ojcu, wic susznie prawi Jakub Abra-

mowie o pastwie Mieszki, e bogacieje tam ojciec majcy wiele

córek, uboeje za ten, co ma samych synów. Nie wypuszczano je-

dnak córki z domu rodzicielskiego z goemi rkami; wydawano za

ni jaki posag; ten termin jest ju prasowiaski, std nawet sa-

gati eni si (posag, sagati, posagati: siga jak sad i t. d.:

sid). Naturalnie, e przy kadym napadzie wojowniczym m-
czyzn i starców zabijano, zabierano za w niewol dzieci i pe
esk. I w dzisiejszym obrzdku weselnym (np. na Rusi) i zabie-

ranie gwatem i kupowanie targiem pozostawiy lady wyrane; pan

mody z druyn najeda dom teciów, druyna panny modej
broni wejcia, chowaj mod i t. d., a w pieniach targi wywodz
si czsto, w mowie symbolicznej; przy swataniu o towarze i kup-

cach prawi otwarcie. Co do wieloestwa, zgadzaj si róda, Tiet-

mar np. z Nestorem; liczba on zaleaa gównie od stosunków

ekonomicznych, tylko bogatsi, szczególniej ksita szczepowi, mie-

wali po kilkanacie on (Mieszka, Wodzimierz W.; Warcisaw po-

morski mia 24 naonic obok prawej [pierwszej?] maonki); przy

starzejcej si onie kupowa m niewolnic mod, co prawem
spadku i na syna z pierwszej ony przechodzia, chocia nie my-

limy wanie ruskiego »snochaczestwa« z tem bezporednio czy.
Kobieta bya niewolnic; z wychodzeniem za m ustawaa

wszelka jej swoboda; dziewczta byy wolniejsze, szczególniej latem

uyway swobody w plsach i piewach wionianych, dlatego to

opakuje tak gorzko zmian stanu kada pie weselna. Czysto
obyczajów w poyciu maeskiem bya, zdaje si, przykadna, cho-

cia szczegóy kar surowych, jakie Tietmar z pastwa Mieszkowego-

podaje, raczej na anegdoty zakrawaj. O szczegóach obrzdowych
(np. o osypywaniu symbolicznem modej niewiasty zboem, chmie-

lem; o rozplataniu kosy; o obchodzeniu nowego ogniska i t. d.), mo-

emy si tylko domyla, zestawiajc rytua ludowy; rozucie ma
przez niewiast (Wodzimierza przez Rognied) tu równie naley..

Siadów pierwotnych zwizków pciowych wolnych, heteryzmu,

poliandrii i t. p., nie moemy wykaza, bo bdzie chyba fikcy Ko-

my, jakoby Czesi pogascy tylko na noc zawierali zwizki mae-
skie, a z zorz j«. zrywali, odmieniajc ony. Nie mylimy te ius.

primae noctis (zakwestyonowane przez kilku badaczy), ani opat
swadziebnych (kunica, dziewicze, wdowie, pasterne i t. d.) wywo-
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dzi z owej pierwotnej lunoci, pomijamy te lady kuwady. Ro-

dzina sowiaska jest cile patryarchaln, po matryarchacie nie zo-

stao i ladu; wic niewiasta (t. j. nieznana, obca?) wstpowaa
do domu mowego (obchodzia ognisko nowe) i zrywaa na za-

wsze z rodzicielskim; wic rozstrzygao pokrewiestwo odojcowskie

agnatów wycznie. Jeeli np. wymiera szczep panujcy, to wydo-

bywano ostatnich agnatów choby z klasztoru, np. na Morawach^

V. 868, nie pytano za o kognatów. Nie przewodziy te nigdy nie-

wiasty u Sowian, gardzcych ))bab« i dla tego z góry odrzuca na-

ley jako marne wymysy póne i panowanie Wandy i Lubuszy,

albo te jak wadz Amazonek (jak je Dalemil u Czechów wymy-
li; zwykle odsuwano je bardziej na wschód).

Wadza rodziców nad dziemi bya nieograniczona, ojciec lub

matka mogli je. wyrzuca lub sprzedawa; na Pomorzu jeszcze

w XII w. zabijaa matka swe córki, zostawiaa jedn, aby lepiej o ni
dba moga. Nadzwyczajne byo ogóem poszanowanie starców; sta-

rostowie, póniej urzdnicy wysocy, nazwani tak od wieku, roz-

strzygali sprawy sdowe i inne. Druga wybitna cecha sowiaska,

to poszanowanie gocia: ukra dla niego, aby go uraczy, byo za-

szczytne; nie uszanowa go byo w^ystpkiem karanym mierci czy

opa. Szanowano nakoniec szczególniej wizy pokrewiestwa; gdzie

takiego nie byo, a chciano si ubezpieczy, tworzono pokrewie-

stwo sztuczne, drubowano si, do czasu albo na zawsze: ruskie

(i poudniowo-sowiaskie) pobratimstwo (i posestrimstwo) bywao
trwalsze, ni wszelkie inne zwizki; koció je sw opiek otacza

(jeszcze w XV w. w Polsce na niedziel druebn, post pasca,

zawierano takie roczne zwizki; u Czechów czwarta niedziela postna,

Laetare, bya druebn, ale ju za modoci Szczytnego zeszo to

na zabaw dziecinn). Sztucznego pokrewiestwa nabywao si i przy

postrzyynach, znanych z legendy Piastowej, z modoci w. Wa-^

cawa czeskiego i t. d., których gównem znaczeniem byo, zdaje si,,

ostateczne wprowadzanie kilku- (7 lub wicej) letniego dziecka do

rodziny i rodu; szczegóy zebra K. Potkaski (Postrzyyny u So-
wian i Germanów, Kraków 1895), por. Niederle, str. 66 i 380.

Nie poruszamy pytania, jak wielk bywaa rodzina; czy oprócz

rodziny w najcilejszem znaczeniu (rodzice i dzieci) nie byo wik-
szej, gdzie nierozdzieleni bracia z onami i dziemi razem gospo-

darzyli (kwestya t. zw. zadrugi). Wysz nad rodzin jednoci by
ród, czczcy te same bóstwa domowe, tych samych przodków, wspie-

rajcy si nawzajem, penicy obowizek mszczenia krwi przelanej

i odpowiadajcy równie cay za przelan. Terminologia sowiaska
jest te dla rodziny bardzo oblita i dokadna, rozrónia wszelkie
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stopnie pokrewiestwa; z tego dawnego bogactwa pozostay u nas

tylko strzpy; pozapominalimy o snechach, jtrwiach i ze-
wach, o nieciach i nieciorach, o szurzych i dziewie-
rzach, o niewiastkach i padcerzach itd.; nie rozróniamy ju/

tecia od wiekra, mówimy o synowej, bratowej, szwagrze i t. d.

Z rodów skaday si plemiona, rozsiade na spólnem teryto-

ryum, rzdzce si t. j. zaatwiajce wszelkie sprawy pospolite na

W'iecach t. j. collouium, gdzie si schodzono bez broni, chyba z ki-

jami w rku. Po obradach zapadaa uchwaa, obowizujca wszy-

stkich, wic jednomylnie przyjmowana: opierajcych si przymu-

szano do zgody namow, grobami, biciem. Starsi, starostowie rej

wodzili. Na takie wiece zwoywano si, obsyano rozmaicie (wiciami?).

Pomijajc szczegóy uzbrojenia i t. d., o czem i niej mowa
bdzie, zaznaczamy jeszcze nieco o artystycznych skonnociach So-

wian. Nie nasza to wprawdzie rzecz, rozprawia o keramice albo

o zdobnictwie drewnianem ludowem albo bada resztki materyalne

sztuki sowiaskiej; zwracamy jedynie uwag na gdb i plsy so-

wiaskie. Sclavus saltans, to niby figura typowa; ju od VI wieku

posiadamy najrozmaitsze co do tego wiadectwa. Liczne byy na-

rzdzia muzyczne, dte, bite i strunowe; pod r. 983 prawi Tietmar

o bufach lucickich, przeprawiajcych si przez ab tubicinis
precedentibus; pisarze arabscy z pierwszej poowy tego wieku

wspominaj o lutni sowiaskiej omiostrunnej, paskiej a nie wy-

pukej, o dwuokciowych szaamajach. Najbardziej charakterystyczny

•szczegó przechowa chronista bizantyski Teofilakt Simokatta pod

r. 591, gdy to w Tracyi przed cesarza Maurikiosa przyprowadzono

trzech mczyzn, silnie zbudowanych, bezbronnych, z glami: ba-

dani orzekli, e s Sowianami, nie przywykymi do zbroi ani do

muzyki wojennej, jako w kraju, nie wiedzcym o bojach, gdzie spo-

kojny pdzi si ywot; bya to naturalnie wymówka, ci trzej raczej

szpiegowie, wysani przez lud swój (z zachodniego morza, raczej

z nad Czarnego, od Antów!) w sprawie awarskiej (uywaliz ich

Awarowie do spólnej z Grekami walki), mimoto wskaza i ten szcze-

gó znaczenie muzyki u Sowian. S te najrozmaitsze, prastare na-

zwy dla narzdzi muzycznych jako to bbny; gli, cytra od

gd gram; dudy, które si i w nazwie plemiennej Dudlebów
(Dulbów) powtarzaj; piszcza, sopiel i swiriel dla piszcza-

ek — inne nazwy s poyczone, co i dla dud twierdz. Pisma nie

znali, mnich Chrabr (z pierwszej wierci dziesitego wieku) wyra-

nie podaje: przedtem (t. j. przed wynalezieniem gagolicy przez

Cyryla) nie mieli Sowianie liter, lecz, bdc poganami, liczyli i wró-

iyli czertami (rysami, sztrychami) i riezami (karbami, naciciami);
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sam wyraz pisania oznacza chyba malowanie (porówn. pstry)

;i ksigi, knigi, oznaczay tylko klocki drewniane (por. knowie,
knowa), w jakie ryto (pisano) znaczki rozmaite dla wróenia i czy-

tania (t. j. liczenia). Kwita za to tradycya ustna. Przewaay w niej

l)ieni, owe cantilenae gentilium, jeszcze przez ywociarzy w. Sta-

nisawa ze zgroz wspominane, jakimi sobie czas przy ucztach skra-

cano. Jakiego rodzaju byy te pieni, nie wiemy, chyba liryczne,

tldy o epicznych ladu nie mamy adnego, nie znay ich wcale np.

plemiona zachodnie, a ruska i serbska epika narodowa spólnej so-

wiaskiej bynajmniej nie dowodzi; e pieni byy czynnikiem w kul-

cie pogaskim, nie ulega wtpliwoci. Dalej skaday si na trady-

cy ludow bajki (towar po wielkiej czci przywony, wdrujcy,
gdzie nic z mitów i wierze, przynajmniej nic pewnego nie ocalao,

udy -s to wytwory czystej wyobrani, wymysy fantastyczne albo

humorystyczne); przysowia, zagadki (i tu napróno ladów mitu szu-

kano, podczas gdy z pierwszych tylko dowiadczenie yciowe prze-

mawia, wasne i obce, a drugie zabawce umysowej su). Prócz

takich najogóhiiejszych wzmianek trudno rzecz bliej okreli, py-

ta np. o pierwotn melody i rytm tej poezyi ludowej (wiadectwa

o niej zebra V. Jagi, Gradja za historiju slovinske nai^odne poezije,

Zagrzeb 187f), w 37 tomie Radu akademickiego. Por. o bajkach,

przysowiach i t. d. Kreka dzieo, str. 606-867, z bardzo bogat lite-

ratur, lecz z zupenie przestarzaymi pogldami w rodzaju i stylu

Lraci Grimmów).
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Literatura.

Jul. Peisker, Die aelteren Beziehungen der Slawen zu Turko-

tataren und Germanen und ihre sozialg'eschichtliche Bedeutung^

Stuttgart 1905 (odbitka z Yierteljahrschrift fur Sozial- und Wirt-

schaftsgeschichte III) i obfita literatura polemiczna, Janko, Nie-

derle, Krezek i in. (por. A. Szelgowski, Najstarsze drogi z Pol-

ski na Wschód, Kraków 1909, szczególnie str. 57—59). K. Rhamm,
Ethnographische Beitrilge zur germanischslavischen Altertumskunde;

zweite Abteilung, urzeitliche Bauernhofe in germanischslavischem

Waldgebiet, erster Teil, Braunschweig 1908, str. 1117; zweiter Teil

Germanische Altertiimer aus der slavisch-linnischen Urheimat, er-

stes Buch, die altslawische Wohnung, Braunschweig 1910, str. 431;

tego artykuy w Globus 1901 i in. Co do poyczek germaskich
por. Peisker, Beziehungen str. 57 — 98 i Berneker, Slavisches

etymologisches Wórterbuch, dotd om zeszytów A — Ku, Heidel-

bero- 1908 1.

§ 1. Uwajri oiróliie. Wpywy obce dziaay na Sowian ju
w praojczyznie i zostawiy gbokie po sobie lady; otaczay ich na-

rody to energiczniejsze, to wysze co do kultury; jedne panoway
nad nimi, inne poredniczyy w wymianie cywilizacyjnej. Ssiado-

wali za Sowianie, yjc na staym ldzie bez wybitnych granic

przyrodzonych (prócz Karpat), z licznymi szczepami: od stepu nie-

gdy Scytowie (szczep moe nie eraski, lecz zeranizowany turski),

a po nich w dugim szeregu inni stepowcy, a do Madjarów, Pie-

czeniegów i Poowców. Od Karpat, Dakowie niegdy; moe uprawa
ry i konopi od nich si do Sowian dostaa. Czy si z Keltami

bezporednio gdziekolwiek stykali, nie wiemy, chocia si Bojowie

* Rozstrzelonem drukujemy wyrazy pt asfowiaskie.
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znacznie do ich siedzib zbliyli Na caym zachodzie graniczyli z Ger-

manami i dla nich pierwszych osobne imi stworzyli; byli im »Niem-

c;imi« dla mowy niezrozumiaej. Z Prusami i Litw stycznoci bli-

szej nie byo; wiksza bya z Psinami, dla których (czy dopiero Ru?)

wasn nazw, Czudzi, posiedli. Otó rozmaite te ludy, gównie za
<Termanowie i Turkowie (w najszerszem, pierwotnem znaczeniu tego

sowa, nie ograniczonym do Osmanów), zawayli ciko na kulturze

i losach sowiaskich.

Jeeli co dowodzi pierwotnej Sowian do Europy przynaleno-

ci, jeeli co ich od Azyi (dokd ich niegdy odsyano), wycza, to

wanie wpyw germaski, najdoniolejszy ze wszystkich. Wpyw
I

ten moemy ocenia i oznacza wycznie na podstawie jzykowej;

zamiast o wpywach moemy wprost mówi o »poyczkach«. Kto je-

dnak Sowianom wszelkiej samoistnoci odmawia, kto w nich tylko

lepych naladowców upatruje, osdzi ten sam materya zupenie

i inaczej ni ten badacz, co odmiennego jest zdania. Oto przykady.

.Ze sowiaski brzeg (berg), a niemiecki Berg s identyczne, to

pewne; wedle jzyków pokrewnych naleaoby w sowiaskim ocze-

kiwa formy berz (brzez), wic dla tego ma sowiaskie berg
by poyczk niemieck. To samo przy nazwie gsi; wedle litew-

skiego ansis" i t. d., naleaoby w sowiaskim oczekiwa z
i dla tego mag by poyczk z Gans. Ale taka nieregularno nie

jest bynajmniej wyjtkow, takie kryteryum nie moe wic rozstrzy-

ga i rzeczywicie nie dowodzi niczes'o: brzeg i g s wic pra-

sowiaskie terminy, nie poyczone. W innych razach udzi — a o tem

zapomniano zupenie— cakiem przypadkowe podobiestwo brzmie,

np. npsze mleko nie jest poyczk z M i Ich, jak powszechnie twier-

dz; oba sowa zbliy czysty przypadek; Milch, melken, naley
do naszego modzi wa, mleziwa: nasze za mleko naley do

innego zupenie pierw^iastka, oznaczajcego pyn (por. maka, po-

moka i in.) Podobnie ma si rzecz z sowiaskim czdo (dzieci,

nasze szcztek), a z niemieckim Kind: i tu niema mowy o po-

yczce, tylko traf oba sowa zbliy, co s sobie cakiem obce.

Poyczka ma dowodzi, jakoby z nazw i rzecz sama, czy to

jako zupena nowo, czy z jak now osobliwsz cech, do poy-
czajcych przybywaa. W pewnych razach zupenie susznie: takie

np. szko dosta Sowianin od Gota, rzecz i nazw zarazem; nie

naley tego jednak uogólnia, jak inne przykady dowodz. I my
przecie przyjmowalimy terminy niemieckie w XIV i X\' wieku,

bez najmniejszej potrzeby; zastpowalimy wyrazami niemieckimi

pierwotne sowiaskie, dla mody chyba, a to samo mogo si
i w pierwszych wiekach naszej ery praktykowa. Poyczki sowian-
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skie z jzyków niemieckich nie dowodz nieraz niczeg'0, zawiad-
czaj tylko fakt znany, e byy stosunki blizkie, ywa wynniana mi-
dzy obu szczepami.

Wywody Peiskera o staej niewoli sowiaskiej, wahajcej si
tylko midzy Germanami a Turkami, napotkay silny opór — w teo-

ryi; w praktyce wycign Peisker tylko konsekwencye z zasad ogól-

nie popacajcych. Zasad tych nie podzielamy, mimo to nie prze-

czymy bynajmniej silnym wpywom germaskim, nieskoczenie sil-

niejszym, ni np. wpywy wschodnie (erasko-tureckie). Przejdziemy

teraz najwaniejsze kategorye poj i rzeczy, aby w przyblieniu

si i jako tego wpywu oznaczy, ale wpierw nasuwa si jeszcze

jedna uwaga.

Niezbity fakt znacznych poyczek sowiaskich z germaskiego-

i w razach wtpliwych szal na stron takich poyczek przewaa
moe. Dalej niema poyczek ogólno-germaskich z swiaskiego, s
tylko lune (np. gockie plinsjan z plsa, póniejsze niemieckie

Grenze, Petschaft, Dolmetscher i t. p., chocia i tu niejedna

nieuzasadnione, np. ganz, co nie zkonc, w koniec wzite albo

Bi er, co nie z piwa poszo i t. d.), podczas gdy s liczne i wane
ogólnosowiaskie z germaskich (gockich przedewszystkiem; czy s
takie i z nordyjskich, wolno o tem wtpi); sowa wic, wszystkim

jzykom germaskim spólne, pragermaskie, nie s od Sowian za-

poyczone (chyba hanf i sattel), bo chronologia si temu sprzeci-

wia, skoro spólnota pragermaska wyprzedzia wszelkie poyczki

sowiaskie. Obok poyczek tak zwanego pierwszego, najdawniej-

szego okresu, nie uwzgldniamy poyczek, choby wszystkim jzy-
kom sowiaskim spólnych, ale póniejszych, chrzecijaskich mia-

nowicie (np. cerkiew, pop, buda i t. p.), co si dopiero w VII

lub VIII w. albo i jeszcze póniej do nas dostay.

§ 2. Donioso poyczek w obrbie gospodarstwa domowego.
Posiadaj Sowianie liczne wasne nazwy dla domostwa, pierwotne,,

aryjskie (jak dom, d wierzy—drzwi, dwór i inne), i wasne,

sowiaskie (chromy, trzemy, kcina-kucza, jata i in.); po-

siadaj jednak i germaskie, chyz z hus (Haus), istba (izdba,.

izba) z stufa (stofa nordyjska, niemiecka Stube), tyn z nordyj-

skiego tun, niemieckiego zun, Zaun. Dom pierwotny skada si
tylko z jednego pomieszczenia, bez poway, niegdy i bez okien;

wolne ognisko na ziemi rozkadane, zastpowa ju i piec kamienny;

najwalniejsza tu rónica. Germanin miewa w swojej hali czy sali

tylko ognisko, herd, iw kotle nad niem zawieszonym warzy straw;

Sowianin stawia garnki do pieca; dalsza rónica: Germanin mie-

szka z bydeni pod jednym dachem, ród niego; Sowianin chyba
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cielta i prosita do takiej poufaoci przypuszcza, ale od samych
stajni (dla koni) i obór zupenie si odgradza, umieszczajc je na

dworze. W domostwie sprztów nie byo, prócz niskich stoów,
wic ani óek ani stoków (zastpowanych klocami chyba); siedziarto

i spano zwykle na ziemi, na rozoonych skórach albo somie; byy
j)óki dla naczy i mis. Obok domu, stawianero ju z pni ocio-

sanych, spajanych w wgach, byy przybudówki, chaupy, kleci,

jaty, wiee, stany (namioty), chlewy (dla hojnie hodowanej
nierogacizny), stajnie, gumna z tokiem, plecione z chróstu, le-

pianki rozmaite; na dworze bya obora zawarta (od tego te na-

zwana); wszystko obwodzono potem z wrotami. Bogata nomen-

[
klatura pierwotna, lemi u strzechy zawsze somianej; s te b ry,

\ supy, sochy,' podtrzymujce strzech; progi, wierzeje,
podwoje u drzwi; okna przepuszczajce wiato, nietylko otworem
u góry, w strzesze, którym i dym z kurnego obejcia odchodzi, do-

i wodz pewnego wydoskonalenia, postpu technicznego. Dowodzi
tego przybudowanie sieni do drzwi, niby dla ich ochrony, przez

co dom si w kocu rozszerzy i nowy wschód uzyska; dalej dowo-

dz tego samego w^asne terminy rzemiosa tkackiego, od prz-
dzenia lnu i konopi poczwszy; cienkie paty lniane byy tak

poszukiwane, e jeszcze w X wieku suyy niby za monet, czego

dzi jeszcze wyraz paci dowodzi; nazwy krosien, pochy,
barda, sta i w a, cewy i t. d., nie mówic o kdzieli, s rów-

nie wymowne.
Có znacz wobec tego obfitego sownictwa prasowiaskiego

owe niemieckie chyz, izba, tyn i in.? Nie wyrugoway one domu;
nawet ci Sowianie, co terminu tego mniej uywaj, nie posiadaj

adnego innego dla wyraenia: u siebie (zawsze i wszdzie d o m a,

std domacy= domowy). K. Rhamm za wyszed od terminu

izby, aby dowie, e »mieszkanie starosowiaskie wraz z wszy-

stkiem, co w niem trwaego (was in ihr niet und nagelfest ist), nie

wyroso na wasnym gruncie, lecz wyszo z naladownictwa germa-
skich stosunków mieszkalnych, nie eby te wzory germaskie prze-

jto niewolniczo, lecz przerobiono je swobodnie na nowe, samoistne

urzdzenia i to u rozmaitych szczepów sowiaskich nie równomier-

nie« (II, 2, 1, str. 311). Punkt wyjcia stanowi dla Rhamma sto-

sunki ruskie, jako najpierwotniejsze. Izba ruska oznacza i cay dom
(chat, chaup) i gówn jego ubikacy opalan (w przeciwie-

stwie np. do chodnych sieni i innych przybudówek); izba zawsze

to oznaczaa (»dasz das slavische Wort ist-Bba niemals etwas ande-

res bedeutet haben kann ais die eigentliche Wohnstube« 317), a po-

niewa i nordyjska stofa »Wohnstube« oznacza (chocia pierwotnie
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tylko ani suya, por. romaskie etuve, estufa i t. d.j, upatrywa

on w tern przejciu znaczenia (z ani na mieszkanie) nic przypad-

kowego, lecz wpyw nordyjski (a raczej jakich Germanów, przeby-

wajcych w prawieku we wntrzu Rusi) i zestawia cay szereg dal-

szych poyczek nordyjskich w terminologii sowiaskiej. Najwaniej-

sze, to nazwy bania na wschodzie i poudniu sowiaskiem, an ia

na zachodzie (wedle niego ba-nja=:badnja z Bad, ania
z-laug-nja, Lauge). Oba wywody s mylne; z laugnja (Laugar-

husl mogaby u Sowian pój tylko unja; ania pochodzi od

aenia (podobnie jak a ba, a bi, zbieranie miodu lenego

z barci), poniewa uywano tego terminu dla oznaczania wchodze-

nia do ani (np. Nestor opowiada o drzewskich posach u Olgi:

i wlezosza Drewlanie i naczasza sia myti, por. w innym

staroruskim tekcie: niesili nikolie wazi u banju). O bani
przypuszczano pokrewiestwo z Bad, nie poyczk, ale i to mylnie,

jak i panujcy dzi ogólnie wywód bani z balneum, bagnoit. d.;

bania jest sowiask .we wszystkich trzech znaczeniach: baniaste-

go naczynia (baniaku, baki i t. d.) i owocu (bania tyle co dynia);

bani, saliny lub dou kruszcow^ego (std madyarskie banya dla

kopalni i t. d., jest ju w staroruskim w tern znaczeniu); wreszcie

bani, ani; banie = kopalnie mogli Sowianie pozna i nazwa
choby od Daków, znanych w staroytnoci górników, do których

siedzib si póniej dostali: i bania = kpiel moga by pierwotnie

doem, w którym si naparzano, choby na sucho, por. opis scytyj-

skiej suchej kpieli u llerodota. Przeczymy wic poyczce bani i a-

n i od Germanów i usuwamy tem samem najsilniejsze podpory

twierdzeniom Rhamina, nie wierzymy równie, jakoby Sowianin
za Niemcem nazywa czy tumaczy piec z back (ofen) a ka-

mionk (w ani czy bani) z stein (ofeni — ruskiego ovin z Ofen
równie czy nie wolno. Jak nietylko na pónocy (w Skandynawii),

lecz i u Niemców kontynentalnych Stu be przesza z znaczenia

Badstube na Wohnstube, to samo powtórzyo si niezawile

i u Sowian; wanie przy nazwach » mieszkalnych « nic zwyklej-

szego, jak takie przesuwanie znacze (czego wszystkiego np. nie

oznacza chyz lub wiea!). A e ist-tba, isttbtka i u Sowian
pierwotnie ani oznaczaa, tego dowodzi nie tylko ródo arabskie,

lecz opowiadanie Nestorowe pod r. 945 (»Drewlanom powiel
Olga m o w t. j . umycie, stworiti, oni e priegosza - upa-

lili — istopku i zaprosz o nich istopku — i zawarto za nimi

azienk). Razi wreszcie nieco sama forma sowa; Sowianin nie jest

Madiarem ani Romanem, co nagosowemu st przydaje samogosk
(Istvan Szczepan, asztal stó, a sz tog stóg; etu ve, etab le i t. d.)
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i pytamy, dlacze^oby przydawa i do stu ba? czy nie przeszo do

niego to sowo, w najstarszyci cerkiewnych pomnikach, przez pore-

dnictwo romaskie? Dalsze wywody Rliamma dotycz izby ruskiej,

widocznych jej poyczek na pónocy od Skandynawów (np. gobiec,

sonysz, dla przedziaów i komórek), i dla starosowiaskich sto-

sunków znaczenia nie maj. Przyznajemy chtnie, e bya silna wy-

miana midzy ssiadami wanie co do budownictwa; od Sowian

wzili Niemcy np. Kram (z chramu?), napewne DOrnitz, Dons
(z dwornicy); Baude, Keusche i in.; odwrotnie my poyczylimy

bud (z wszelkimi dalszymi, a nader licznymi urobieniami), ko-

mor (nieznan np. na Rusi przed czasami Pitrowymi), stodo
z niem. Stade; (poyczka bardzo dawna, Staroniem, stad al) z mod-

szym znacznie spichrzem albo spichlerzem i t. d.; natomiast

przecz, jakoby .i nasz bróg (oborih maoruski, brah czeski) by
poyczk z niemieckiego par (parcus w starobawarskich doku-

mentach) t. j. barg (od bergen; sowiaski termin pochodzi od

identycznego berg — strzec). Twierdzenie Rhamma, jakoby ca
»Scheunenwirtschaft« Sowianie zachodni od Niemców dopiero przy-

jli, wydaje mi si rów^nie wcale nie uzasadnionem; do starych,

wasnych terminów naley ssiek, so (granarium, przecie nie od

sali nazwany?), k un i a, kolnia i in.

Wiadomoci bizantyskie, zarówno Prokopjusza jak mniema-

nego Maurikjosa, wyraaj si dosy sceptycznie nietylko o zabudo-

waniach ale i o uzbrojeniu Sowian, o ich odziey i poywieniu;

ndzne to chaupy, stojce poodal jedna od drugiej; tak atwo je

wznoszono, jak i opuszczano. Nie naley zapomina, e mówi te

róda tylko o Sowianach-wdrowcach, co z za Dunaju wieo przy-

byli, których na poy koczowniczy tryb ycia (dyli stale za no-

wemi siedzibami, szukajc ich na Bakanie) tumaczy dostatecznie

t niepoczesno ich bytu. Na prarodzinie by Sowianin osiadym
hodowcem byda i uprawiaczem roli, nie tylko owcem i rybakiem;

wanie terminy sieni, trzemu (nie poyczka to z greckiego xi-

p£[jt,vov, lecz wyraz ogólno-sowiaski), chramu dowodz, e stopie

najprymitywniejszy lepianek i plecionek jakich, okrgych niby na-

miotów (jak nam as mudzki jeszcze w XV wieku wyglda), da-

wno przekroczono, e byy ju rónice midzy domem z przysion-

kami a ndzn chaup; samo przebywanie kilku rodzin pod jedn
strzech wymagao liczniejszych umieszcze (np. osobnych dla mo-
do-zamnych i t. d.). Familia czyli ród jeden tworzy pierwotnie

osobn osad, nazywan od rodu-familii (nazwy na — icy), o spoi-

nom gospodarstwie, ale na wie skadao si i kilka takich osad,

a rodowiskiem okolicy stawa si gród warowny, cho wycznie
Encyklopedya polska IV, 2. 13
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Z drzewa »zrbany«, otoczony czstokoem, zabrodem. Gród
jest tylko ogrodzeniem i z ogrodem pierwotnie si zlewa, a z er-
dzi, przy grodzeniu uywan, styka; powtarza si w germaskiem
(gockie gards dom i garda Garten, nordyjskie gardr, pot, dwór,

ogród, twierdza i t. d.) i uwaaj je mylnie za poyczk, gdy nato-

miast tyn pot, mur, miejsce obmurowane (por. 'Py nie) niewt-

pliwie z niemieckiego poszed (por. angielskie town, z keltyckiego

dun u m).

Ju Prasowianie uprawiali rol (od orania nazwan) radem
drewnianem (z czego póniej dopiero soch ulepszono) i pugiem:
gdy rado (uncus, w przeciwiestwie do aratrum), cignione przez

konia lub par woów, niewtpliwie rodzime (jak i póniejsza so-

cha, któr Niemcy np. w Prusiech od Sowian przejli, Z och,

Z ech), co do puga wielkie zachodz wtpliwoci; eby pug by
urobiony jak np. suga lub struga (od pywania po polu), jest

moe tylko zudzeniem; i Niemcy obok ar dr (na pónocy) uywali

p I ó g r (pragermaska forma p 1 o g a, anglosaska p 1 ó h, staronie-

miecka pfluog i t. d, od pflegen, co miao oznacza ackern,
jako nazwa narzdzia do tego; formy germaskie wykazuj jako

samogosk dugie o, co w poyczkach sowiaskich zastpywano
przez u); dla tychto przyczyn naley pug uwaa chyba za po-

yczk od Germanów, mimo tego, e czci skadowe (jak i rada)

nosz imiona wybitnie sowiaskie, lemiesz, narogi i in.; i grz-
dziel (rogacz) wywodz z Staroniem, grindii, rygiel, drg, belka,

po narzeczach grintl Pflugbaum, ale porównaj nasze grzdy. Na-

tomiast wszelkie nazwy zboa s czysto sowiaskie i dowodz grun-

townej cerealiów znajomoci (pszenica, jczmie, owies, re,
broszno; yto i gobino byo nazw ogóln, dopiero póniej

specyalizowan); wiadectwa jednak bizantyskie jak i arabskie wy-

mieniaj gównie ber (proso, p s z o n o) i sama mnogo nazw do-

wodzi znaczenia bru w gospodarce sowiaskiej. Rol orano i bro-

nowano. Plony zte sierpami (kos uywano do sieczenia
siana) mócono cepem na gumnach (nie nazwanych od wy-

taczania bydem); mynów adnych nie znano jeszcze, na ar-
nach rcznych mielono ziarno. Z mki pieczono chleby, ko-

acze (od ksztatu tak nazwane), najdawniejsze byy podpomyki
chyba w popiele arzone; i pokrta jest terminem ogólno-sowia-

skim dla jakiego pieczywa. Lecz có sdzi o chlebie? Powszech-

nie twierdz, e to znowu poyczka z gockiego hlaifs Laib (inni

hiaifs, aciskie li bum i nasz chleb do spólnego odnosz róda);

Rhamm przypuszcza, e z t nazw otrzyma Sowianin rzecz dla

siebie now, ów gruby bochen, gdy przedtem tylko plackami si y-
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wi, ale wanie na to brak dowodu (ów gruby bochen nie jest

wcale powszechnie germaski; nie znaj go np. na pónocy).

Hodowla byda znaczn odgrywaa rol i staje tu Sowianin

niezawile zupenie (owszem, niemiecki SchOps z skopu poy-
czono); nazwy owcy, jagnicia, barana, kozy, gowida,
wou, krowy, cielcia, wini, wieprza, browa i t. d. dowo-

dz tego podostatkiem. Ale i tu nie brak ciekawych poyczek;

mleka nazwa sowiaska nie jest wprawdzie germask (za to poyczyli

póniej Niemcy Quark z naszego twarogu), ale wan jest

poyczka skotu. Skot oznacza bydo, skotak pasterza; w jzy-

kach germaskich to samo sowo oznacza mienie, pienidze, gockie

skatts, nordyjskie skattr podatek, da, Staroniem, scaz pieni-

dze, jedynie w starofryzyjskim oznacza sket bydo i pienidze.

Z góry monaby przypuszcza, e, podobnie jak w aciskim pecus-

pecunia, i skot pierwotnie bydo, w rozwoju dalszym mienie, pie-

nidze oznacza, wicby znaczenie sowiaskie byo pierwotniejsze

i przemawiaoby za tern, e tym razem Germanie sowo zapoyczyli.

Tymczasem zdaje si, e skatt oznaczao pierwotnie pienidz, mie-

nie i dopiero (miejscami u Niemców, np. w Fryzyi) u Sowian prze-

szo na oznaczenie najcenniejszego mienia, byda (por. dobytek,
zboe i t. p., -zespecyalizowane na bydo, cerealia z poj ogólnych).

I jeszcze jeden termin dla byda przejli Sowianie od Germanów:

nuta (znane na Rusi, u Sowieców i in., nta u Zaabian) wó,
trzoda i t. p., z nordyjskiego naut, Staroniem, no z bydo; nato-

miast czrzody (trzoda, szereg, nastpstwo) z pewnoci nie od

heerde zapoyczono; z ni jest tylko spólnego pocztku.

Bardzo wybitn gazi gospodarstwa prasowiaskiego byo
pszczelarstwo: wosk naley obok skór, futer i niewolników (nazwa

Sowian przesza we wszystkich jzykach zachodnich na oznaczanie

niewolników. Sklave, esclave it. d.), do stale wyliczanych arty-

kuów wywozowych. Zdaje si nawet, e Sowianin nie zadowala

si pszczelarstwem dzikiem, po barciach i dzieniach; nazwa uów
dowodziaby czego wicej; dalej syci te miody, ale miód nie

by jedynym napojem, i piwo wyrabiano i od Finów zdaje si

sztuk chmielenia przejto; chmiel moe dopiero za porednic-

twem Sowian po Europie zachodniej si rozszed. W caym tym

dziale jest tylko jedna poyczka germaska, o, uywane dla ró-

nych napojów (sicera; piwo i in.), jeli to z nordyjskiego ol, anglo-

saskiego ealu (por. lit. aus piwo) zapoyczone, czego dowie nie

mona. Tu owszem Germanom przypisuj zapoyczenia od Sowian,

nawet Zeideln, Zeidler (dla pszczelarza) ma by pierwotnie so-

13*
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wiaskiem (? por. Kluge, Etymologisches WOrterbuch der deutschen

Sprache i h. v.); to samo Lebzelten (od lipcu niby) i in.

Do ryboówstwa nciy rzeki i jeziora same nadzwyczajn ob-

fitoci ryb — wda, ocie, sie byy narzdziami, dalej czóny
(std niemieckie Zille) i odzie; nazw rybich, od wgorza i pi-

skorza (std niemieckie Peisker) poczwszy, s zez u ki (szczu-

paka) i in., zbyt wiele spólnych niema i ososie, karpie i in. s
z niemiecka nazwane. Równie obfitymi byy owy na suszy, dla

misa czy futra (jak rysie, bobry, niedwiedzie, wilki, lisy,

a do maych asic, wiewiórek, kun, gronostai, sobolów
i t. d.): ta caa terminologia nadzwyczaj obfita i wycznie rodzima,

pierwotna, owszem Germanowie tu niejedno zapoyczyli jak Zobel,

Elenntier i in. Tu nale zajce, jelenie i anie, osie,
sarny i t. d., nad niemi góruj zbrze (ubry) i tury, konie
wreszcie, dzikie czy zdziczae. Zato dla zwierzt egzotycznych przy-

j Sowianin wyrazy germaskie, lew z LOwe, osie z gockiego

asilus, wielbd (z czego wielbd powtórzeniem pynnej)

z gockiego ulbandus, co z nazwy sonia poszo (elephantus): przy

takich dalekich przedmiotach, nazwy nieraz si dowolnie mieszay.

Ale i dla ptactwa nomenklatura domowa, wasna, bya jaknajobfit-

sza, od orów, sokoów, jastrzbi a do najmniejszych, do

wróbli, skowronków, sowików i t. d.; kilka nazw Niemcy
zapoyczyli, np. dropia, czya i szczyga; wrony, kruki
(kraki, jak i w germaskiem niegdy?), obok sów, kobców w ko-

bieniu (augurium) znaczn odgryway rol; cietrzewia i szpaka
wymienia wyranie yd Jakób 965 r.

Las dostarcza i innej ywnoci, poczwszy od jagód rozmai-

tych, dziczek a do bukwM i odzi (dla licznej nierogacizny),

tudzie takich produktów jak yka, dziegciu (nie od Litwinów

wzitego) i smoy. Nazwy drzew zawayy nadzwyczaj, moe nie

cakiem susznie, w pytaniu co do prarodziny sowiaskiej. Fakt, e
Sowianin drzewo tak dla niego wane jak buk (choby dla bucz
.1 j. rozmaitych prowentów z niego), nazwa nie terminem wasnym,
lecz zapoyczonym, zuytkowano, aby prarodzin jego cofn na

wschód poza lini, do której buk w Europie pierwotnie dociera.

Sam fakt poyczki nie podlega wtpliwoci, i samogoska (u zamiast

a) i spógoska [k zamiast g) dowodz, e sowo musiao przej przez

usta germaskie, zanim. si do Sowian dostao; dalej jednak zacho-

dz pewne trudnoci, bo i rodzaj Sowianin odmieni (b u k, ale bok,

buohha, Buche) i obok tej formy drug posiada, buky, bukev,
b ukva (oznaczajce obok buku, drzewa, i liter, a w liczbie mno-

giej, jak greckie Ypajx[xaTa, list, ksig). Czy jednak z faktu tej po-
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•zyczki wolno wyciga daleko sigajce wnioski? Przecie i o j a-

worze powszechnie twierdz, e to poyczka z Ahorn (aciskie

a cer) a s i inne poyczki, np. iem obok wizu i monaby przy-

puci, e jak skot, mimo jawnej poyczki, niczego przeciw pa-

sterstwu rodzimemu nie dowodzi, podobnie i na buku niczego

oprze nie mona i wolno prarodzin sowiask cho za Wis do

Odery rozszerza. eby buk i bukiew (buk i litera) byy dwie co

do czasu róne poyczki, bukiew starsza, buk modsza, temu prze-

czymy. Równie uchylamy mnieman boru poyczk; sowo waha

si midzy znaczeniem lasu a drzewa szpilkowego; to ostatnie jest

pierwotniejsze, a z nordyjskiem borr, staroangielskiem be aro las,

zachodzi co najwyej pokrewiestwo. Inne nazwy, przedewszystkiem

cis (o poyczce, choby z jzyka Daków, niczego nie wiemy), do-

wodz, e prarodzina obejmowaa i obszary cisowe (zgodne mniej

wicej z bukowymi); dalej db (zdbru, por. dbrow — od

tego pierwiastka i dom nazwano), lipa (od lipkoci, klejkoci),

brzoza (z osobn nazw dla soku brzozowego, oskoy), brzost

(od niej nazwany), grab, olcha, osik a (osa) i t. d. a do bzu'

dzikiego (w którym pierwotn buka nazw upatrywano!!) dowodz
obiitoci wasnej terminologii, rozszerzonej do sitowia, trci,

wiszu, mchu (uywanego przy obtykaniu tramów), paproci

i grzybów. Nie mylimy tu wylicza tych pozycyi jak dzi-
giel (nie z a n g e 1 i c a poyczony), o b o d a lub lebioda, ko-

strzewa, pokrzywa (z koprzywy), kopr it. d. Nowsze bada-

nia (np. Rostafiskiego) wykazay zawiso terminologii botanicznej

od redniowiecznej, jak przewaaj nieraz dosowne tumaczenia

z aciny, poyczki niemieckie.

Przechodzimy nakoniec do warzyw; rzepa naczelne tu zaja
miejsce, szczególnie jeli si da udowodni, e jej to nazw sowia-

sk i Grecy i cay zachód przejli, e jej hodowla jest naszym na-

bytkiem. O lnie, konopiach i chmielu ju wspominalimy;

bob, groch i soczewica s rodzime (niema zapoyczenia z ac.

faba), ale zreszt przewaaj póne nawet poyczki, rzodkiew
od rad ix przez Niemców, uk, mar che w i t. d. a do pónego

kminu; tykwy, dynie, banie s starsze ni ogórki. Wic ob-

kopywano je starannie, w grzdach; posugiwano si opat
i motyk (w nazwie tej spotyka si dziwnie, lecz przypadkiem

tylko, anglosaskie mattoc, mattuc tego samego znaczenia). Wielka

nasuwa si wtpliwo co do owocu; e to to samo co anglosa-

skie ofat, staroniemieckie o baz, obst, jest jawne, ale po czyjej

stronie poyczka? bo o spólnem pochodzeniu niema co i mówi.
Inne trudnoci mamy znowu z drzewami owocowemi; eby Sowia-
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nie znali szczepienie i nazw tego nawet Gotom udzielili (intris-

gan, intrusgjan niby z w-trzas(k)n, trzaska czy drzazga
w znaczeniu szczepu), wydaje si a nadto wtpliwem. Co do

jabka (z jaboni), niema mowy o poyczce germaskiej, ani

o keltyckiej; jest to pónocno-europejski wyraz, spoiny tym wszy-

stkim szczepom (i Litwinom); grusza albo raczej krusz równie
pierwotna; co do liw, chciano im niemieckie Schlehe narzucie;

ale czrzenie (trzenie póniej), wisznie, brzoskwinie s
napewne poyczkami, tak jak niemieckie Kirsche (wyszy z ludo-

wego aciskiego ceresia; — nia wedle wisznia?); natomiast

bersky (brzoskiew) przez niemieckie pfersich z aciskiego per-

sica; wisznia, jak i niemieckie Weichsel (stare wihsela)
z greckiego |juaaivrj. Egzotycznemi poyczkami nazwiemy smoky
lig (w tumaczeniach cerkiewnych, z gockiego smakka, tylko na

Bakanie znane), i pi g, pigw, jeli z figi posza, czemu inni

susznie przecz (wywodzc j z perskiego).

§ 3. Dalsze poyczki gerinaiiskie. I po wszelkich innych dzie-

dzinach nie brak wanych pozycyi, dowodzcych cisego spóycia
Prasowian i Germanów i silnych tyche wpywów. Tak przej So-

wianin do domowych pana oznacza jak gospod (gospodzin)
i wodyka, do urobie od stary, starosta i t. p., do wojewo-
dów i sdziów, terminy cesarza(carza)i knidza (ksidza):

pierwszy, dosy obojtny, czy za porednictwem gockiem (k ais ar)

z Caesar wzity? drugi tem waniejszy, ogólnie uywany dla panu-

jcego nad szczepem, z germaskiego kuninga— (staroniemieckie

chuning, nordyjskie konungr, od kuni — rodu); sowo to prze-

ja caa pónoc, Litwa i Finowie, a sowiaska forma knez staa

si znowu jej rozsadnikiem na Bakanie i w Panonii. Jest to jedna

z najbardziej typowych i znamiennych poyczek; przy znanej anar-

chii prasowiaskiej, unikajcej wszelkich moliwych zawizków wa-
dzy staej (nie oliarowanej czasowo, jak wojewodom, sdziom, sta-

rostom), wskazywa niby na obce pocztki takiej wadzy, naladujce
przykad germaskiej druyny, skupionej okoo kuninga, jemu lepo

oddanej. Samo jednak pojcie wadzy nie byo Sowianom obce; nasze

woda, (wodyka i t. d., czste bardzo po nazwiskach, Wodzi-
saw, Wodzimirz, (eonie dopiero z Waldemara poszed), nie

jest bowiem poyczk germask, od waldan (walten); sowa to kre-

wne, nie poyczane. Równie nie s poyczk lud, 1 udzie w porówna-

niu z Hut, L e u t e. Dopiero w staroruskiem, przy dynastyi nordyjskiej,

pojawiaj si nowe poyczki w rodzaju ciwuna, jabednika, gri-

dzi (druyny), wiry (Wehrgeld; skrócenie zoenia, jak to czsto

bywa, nie identyczne z vir i t. d.) i in.; najogólniejsza i najwaniej-
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sza z tych staroruskich poyczek, to duma, mniemanie, troska, rada,

duma, mniema (na Bakanie mówi, u nas z ruskiefo — z goc-

kiego dóms mniemanie, sd, dómjan mniema: rozstrzyga ju sa-

mogoska, por. buk i t. d.). Do cesarza i ksidza naley w kocu
i król, z nazwiska Karola Wielkiego (por. cesarz z Caesar) u wszy-

stkich Sowian przejty, co si przez nich, w formie poudniowej

ii czeskiej), jako kral ki rai y i i t. d. do Greków i Wgrów dosta.

Razi nas nieco póny pocztek (okoo r. 800) tej poyczki, traktowa-

nej jak kade pierwotne sowo o podobnym typie (soma z soma
i t. d.), ale o innej poyczce (z niemieckiego karl, kerl jako ojca

rodziny), w^obec cakiem specyalnego znaczenia, o »kralu« niemiec-

kim (Sowianie np. pónocni, Obotryci i t. d., swoich królików nigdy

tak nie nazywali, zwali ich tylko »knezami«|, myle niepodobna.

Uzbrojenie" Sowian byo nieraz, jeeli zawierza ródom bi-

zantyskim, bardzo pierwotne: strzay (rodzime sowo, przenigdy

z niemieckiego Stral a Pfeil zapoyczone), z ostrzem, zaprawionym

jadem (czemerem, od tego nazwa czernie rzy y, ci e mie-

rzy cy— i to starano si wywie drog poyczki z niem. hemera
Yeratrum; to niemieckie dowodzioby tylko, e znaczenie Yeratrum

pierwotne, trucizny póniejsze! i kilka krótkich wóczni (ona sama

od wóczenia -nazwana, albo rogaci na, od rogu nasadzonego?),

szczyt do zasony wasnej, proce (obok uku), nó byyby naj-

gówniejsz broni. Od Germanów przyjto wraz z nazw, dugi, obo-

sieczny miecz (gockie mckeis, nordyjskie moeker i t. d.; woka-

lizacya sowiaska nieco odmienna; por. opowiadanie Nestora, jako

Polanie Chozarom oddali w dani od dymu miecz, a starcy chozar-

scy si nad tem zadumali: mymy ich dobyli szablami t. j. ostrymi

po jednej stronie, a ich ore z obu stron ostre t. j. miecz); dalej

warowne okrycie gowy, szom (z szem, gockie hilms, z woka-

lizacy dokadniejsz hem po innych narzeczach germaskich);

modsz nieco poyczk wydaje si brnia (bronja ruska, z gockiego

brunjo, Staroniem, brunja, Brilnne—nasza bro w adnym z ni
zwizku); dalej brady topór z nordyjskiego barda, niem. Bart.
Sowianie walczyli pod znamionami, proporami (proporzec); druga

tyche nazwa chorgiew nic niema z niem. runge (gockie

hrugga, drg, kij) do czynienia, jak dawniej ogólnie twierdzono.

Równie mylnie posdzano puk o poyczk z niemieckiego fole

iwe wszystkich narzeczach); oba sowa s sobie pokrewne (od pier-

wiastku oznaczajcego peni); stale twierdz, e wicidz (w i ci-

y, póniej zwyciy u nas) z niemieckiego wzite. Sowo
oznacza wojennika, bohatera (witezia) i utosamiano je z wikin-
gami pónocnymi, ale dawniejsze ono od nich; potem inne ger-



200 POCZTKI Kl.LTURY SOWIASKIEJ

maskie nazwy szczepowe (jakich yithingów — juthungów, o któ-

rych nic nie wiemy napewno) wtrcano; wychodzono bowiem od

zasady (najmylniejszej), e kade sowo na —dz (ksidz, mo-
sidz i t. p.) musi by z niem. na — ing zapoyczone. Ale sowo
jest rodzime, przyrostkiem

—

dz (por. -c) od wici urobione, w zna-

czeniu zdobyczy (nie od wici, jakimi w Czechach do r. 1035,

a w Polsce zawsze na wojn zwoywano); od Polaków przejli ten

termin i Prusacy (dla pewnej uprzywilejowanej klasy). Równie mylnie

twierdz, jakoby ordzie, co w jzyku cerkiewnym tylko narzdzie,

potem rzecz oznacza, byo niemieckiem arunti, aranti poselstwo,

arant mandat: ani znaczenie, ani ksztat sowa nie potwierdzaj tego.

Tutaj wczamy cay rzd wanych nieraz abstraktów, o któ-

rych powszechnie twierdz, e to prastare germanizmy, czemu wszy-

stkiemu stanowczo przeczymy. I tak cerkiewne go b ino obfito,

gobidz oblity, niby z gockiego pnia gabein— dostatek, gabeigs
dostatni (por. miasto tego litewskie gabenti przynosi); go mon
haas (niby z nordyjskiego gaman rado, wesele; w istocie od

pnia sowiaskiego garri—^i gom — dia haasu); gum art (nordyj-

skie glaumr; pokrewiestwo, nie poyczka); gupi (nordyjskie

glop idiota); gaba (starofryzyjskie gabbia sdownie przelado-

wa, staroangieskie gabbian naigrawa, baja; inni odnosz nasze

sowo do habere habenali; gani (z niem. hóhnen, hohn, fry-

zyjskie hana oskaryciel, powód; inni odwodzili sowo od pogani
a to od pogan a); goneznti i gonoziti ocale i ocala (gockie

gani san ocale, ganasjan ocala, naley do pni sowiaskich gon,

litewskie gana dosy i t. d.); gorazd zdolny, zrczny (od domnie-

manego gockiego gara ds, wymowny); gotów (od domniemanego
gockiego gataws do gataujan uskutecznia, dziaa); gowieti
czci, uwaa (z gockiego gaweihan powica, raczej spólnego

pochodzenia z aciskiem faveo) i t. d. Nie wiele wicej przema-

wia za tem, e np. nasze chdogi (w jzyku cerkiewnym o zrcz-

noci, sztucznoci uywane), poszo z gockiego handugs mdry;
chwila zato napewno germaskie, gockie hveila, niem. Weile
(z hwii), ale naley do poyczek wycznie zachodnich (czeskich i t.d,).

Wszelkie irme (np. chwat niby z nordyjskiego hvatr ostry, cho-

cia to nasze najzwyklejsze chwata, chwyta i t. d.) usuwamy
iako nic nie znaczce domysy. ,

Nie przeczymy natomiast zapoyczaniu rozmaitych nazw dla

narzdzi, przyborów, artykuów handlu (zamiany). Wyliczymy wa-

niejsze i pewniejsze. Nale tu cka, deska (w ruskiem nawet ska-

tiert' i czan), z niemieckiego disc, tisc, tisch (z ac. discus),

z ow zmian rodzaju, z jak si ju nieraz spotykalimy; stó
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pierwotny by tylko desk, z której jedzono, dlatego zlewaj si wy-

razy stou i misy. I tak bludo misa (u nas ju zagino) wyszo
z gockiego biuds (drugi przypadek biudis) stó; misa (sowie-

skie miza stó) poszo równie, jak si zdaje, przez usta germa-
skie, gockie mes, staroniemieckie m i a s, m i e s, z aciskiego mensa.
I o stpie twierdz, e to z niemieckiego stampfe, Staroniem,

stampfón; kocie niewtpliwie gocki katils, chocia wobec pieca

sowiaskiego nie nabra nigdy tego znaczenia u Sowian co u Ger-

manów (nie mamy przecie nazwy osobnej dla haku i acucha, na

jakim kocie wisia), pia z niem. fila Feile, ale Sattel wzili Niemcy

z naszego sioda (por. u nas uzda, brazda). Najwaniejsza poyczka, to

k u p i a z licznemi urobieniami, k u p i , k u p i e c i t. d, z gockiego k a u-

pon kaufen. Z niemi przychodziy rozmaite towary, midzy innymi

szko, dko, gockie stikls (od stechen, przeniesione od spicza-

sto zakoczonych np. rogów do picia na matery sam), albo i ocet
(nie wprost z acetum?); targowali oni drobn monet, ct (z go-

ckiego k i n t u s a to z aciny, c e n t am czy q u i n t u s ?) i nie uni-

kali lich wy (gockie leihwan leihen); sprzedawali b u gi (obrczki,

srebrne przewanie, z nordyjskiego baugr, niem. boug) i usie-

rgi (gockie domniemane ausahriggs ohrring) z rzeczy metalicz-

nych, a z materyi drogiej go do wab (nasz jedwab za porednic-

twem czeskiem, hedvabi, z niemieckich gotawebbi, i godowebbi,

Gottgewebe? dla wszelkiej purpury i t. d.; z gockiego nie znamy tego

sowa) Do tych kupców odnosimy i dwa terminy, jakie stale powo-

ywano, odmawiajc Sowianom kocówki rodzimej — dz, t, j. pie-

nidz i szelg (niegdy tilg, skldz i in.), oba pewnie ger-

maskie (staroniem. phenning i gockie skillings, niem. sciUing:

terminów niemieckich dotd nie wyjaniono). Nakoniec myto, nagroda,

zysk, ale i co, gdy my tar ju w cerkiewnym jzyku celnika ozna-

cza, w narzeczach germaskich muta, mota, co. Natomiast co do.

ubiorów nie wnieli Germanowie nic nowego; prawda, e tu i pier-

wotna terminologia dosy ubogo si przedstawia. Jest part, sukno,

i pótno, srbyirucha, na nogach czrzewiki, ale zreszt

nic wyranego, prócz takich ogólnikowych jak odzie i t. p.

Kruszce znali Sowianie wszystkie bez porednictwa germa-
skiego; rud elazn mieli i nazwali sami u siebie; zoto i srebro
nosz te same nazwy, co i w germaskim, ale niezawile zupenie

od niego (germaskie silubr i t. p. ma niepierwotne 1); nazwa e-
laza, oowiu, miedzi (niem. Schmiede?) cakiem od germa-
skich si oddala; tylko mosidz Sowianie od Germanów dostali,

jeszcze w tym czasie, gdy m e s s i n g nie przegosowane a od massa
aciskiego zachowao. Kowal, kunia z miechem, motem
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i kowadem, wszystko przezwane z materyau rodzimego (dawniej

i wetr, Yttr kowal): tak samo dóto i in., ale nabozec, ne-

bo ze z dla wiercenia wzito z Lrermaskiego nabager (ostrze dla

wiercenia). Z naczy naley do dawnycb poyczek wbor, wbo-
rek (z niem. eimbar Eimer). Nazwa siarki, upel moe tu

równie przypada (gockie s vi bis, Staroniem, suebal).

Bardzo znamienna poyczka wreszcie, to lek, lekarz, leczy,
z gockiego, lekeis lekarz, co pierwotnego bali (od bajania, na-

szeptywani nazwanego) wyrugowao. W dziedzinie nazw pokre-

wiestwa niema adnej poyczki, ani u czda (dziecka), gdy tego

byn^jniej z K i n d nie wzito, mona mu i sowiask parentel (od

po-cz-cia— co do przyrostku porównaj sta- do) dorobi. Z nazw
geograficznych dwie s pierwszorzdnej wagi. Najpierw nazwa D u n aj u^

istniejca i w formie Dunaw, jak nasz Dunajec dawniej i Du na-

wlec; lorma na a w jest zreszt gównie poudniowa. Opierajc si
na fakcie, e Dunajem pie ludowa, maoruska np. i litewska, byle

wod oznacza, chciano koniecznie nazw t uwaa za prasowia-
sk (mieli Sowian od Dunaju Keltowie odrzuci?); ale to forma ger-

maska nazwy keltyckiej, z Danuvius Do naw i, co w ustach so-

wiaskich Dunaw (u zamiast o, jak zawsze, por. buki in.) wydaa.
Dalej nazwa Wochów, Woochów, Wachów, jak wszyscy

Sowianie szczepom romaskim i Rumunom (pasterzom) nadali;

wzili j od Niemców, co od szczepu keltyckiego Yolcae, z którym

si najwczeniej spotkali, nazw t na wszystkich Keltów, a potem
i na Rzymian przenieli; z Yolcae powstao niem. Walh (dzi tylko

w dalszem urobieniu walsch istniejce; Wallach, o koniu wy-
wntrzonym, powrócio do nas, waaszy, waach, w zabarwie-

niu gosowem niemieckiem). Póniejsza poyczka zachodnia, to aby
z Elby, Alby; natomiast ani Wisa ani O dera germaskich nazw
nie maj, od Sowian pierwotnie przezwane.

Oto i najwaniejsze a gboko wnikajce poyczki germaskie
z czasów przedhistorycznych. Inni podaj ich wicej; wywodz np.

le dolus z germ. list (ale to sowa pokrewne; nie uznajemy
poyczek poj oderwanych); albo nazw pospolit dla meretrix

z niem. hure; nie przepucili nawet chomtu (chocia niemieckie

kum met, dawniejsze komat dopiero w XII w. Niemcy od nas

wzili—niby z powrotem!), ale wanie u wozu wszystkie terminy

s albo aryjskie (o, oje dyszel, koo), albo prasowiaskie (z won o

i t. d.); wóz ten by co prawda cay z drzewa. Szczególniej niektó-

rzy lingwici, np. Uhlenbeck, Hirt, unoszc si a nadto daleko, na-

wet takim sowom jak chód, chapait. d. nie przepuszczali^

zakusy, które milczkiem usuwamy; nie wspominamy i o takich, jak



A. BKtlCKNKIt: WPYW KULTUIl OWCYH 203^

stó ze st uhl, albo grób z Grab, poniewa to zupenie prawi-

dowe urobienia sowiaskie, chocia nie przeczymy, e inne. niby

równie prawidowe urobienia, nale mimo to do niezaprzeczonych

poyczek germaskich, np. móto zmalta, mai z, nie od sów.

mel (ta poyczka moe do póniejszych naley y); inne dla niepe-

wnoci odsunlimy, np. bardzo ciekawe i wane maon(ek), ma-
estwo, gdzie si w mai—nieqnieckiego mahal (Mahlschatz) Ehe-

vertrag, dopatrywaj, co rzucaoby niemal takie wiato na pojcia

prawne Sowian, jak poyczka ksidza na ich pojcia pastwowe.

Có dopiero mówi o poyczkach wrcz niemoliwych (a mimo to

u nas szerzonych), np. jakoby nasz gam aj da z gockiego ga-

ni a i d s, albo nasze mitrga niem. mitterunge albo mierzwa
z m Lir be lub cierwo z sterben i t. d. poszy: s to okazy

humorystyki lilologicznej, chocia nieraz przez najpowaniejszych

badaczów seryo bronione. To wszystko opucilimy umylnie (tak

i wywód ksigi z nordyjskiego Kenning nota i in.).

Natomiast nasuwaj si inne uwagi. Poyczki niemieckie naj-

dawniejsze, z tak nazwanej epoki pierwszej, gockie mianowicie, nie

nale bynajmniej do jednego czasu, do jednego lub dwu stuleci.

Przeciwnie, badanie ich dokadne (jakiego tu dokona nie moglimy),

dowodzi, e rozoyy si i one na przecig wielu stuleci, e poy-

czali Sowianie jedne z nich przed epok przegosu (np. mosidz),
inne dopiero po tej epoce (np. pienidz z przegoszonego Pfen-

n i n cl. Druga uwaga, to trudno co do pytania, które poyczki wprost

od Niemców, które za wprost od narodów romaskich (na Bakanie)

albo przez kupców romaskich do Sowian si dostay, zob. o tem § 5.

§ 4. Poyczki i wpywy wschodnie. Pooenie geograficzne,

przytykanie wschodnich granic sowiaskich do stepu, cige najazdy

stepowców a do wytworzenia si pastwa bugarskiego, panowa-

nia hordy tatarskiej i zawadnicia Bakanem przez Osmanów,

otwary wpywom wschodnim wrota na ocie. Ale te wpywy dzia-

aj póniej, na Sowian Mezyjskich, na Ru, na Sowian poudnio-

dniowych; pierwotna sowiaszczyzna jest od nich niemal wolna,

szczególniej jeli porówna donioso wpywów germaskich; wobec

faktów historycznych, np. udziau sowiaskiego w pochodach hu-
skich, uderza formalnie ta niko wpywów wschodnich. Wic niema

i mowy o jakim ich uszykowaniu wedle grup, jak przy germa-
skich; wystarczy proste zestawienie tych kilku czy kilkunastu sów
przejtych od wschodu, a spólnych wszystkim Sowianom. Nieje-

dnemu przeczymy; nie wierzymy poprostu, eby bóg albo sto do-

piero z jzyków iraskich do naszych si dostay; spis nasz bdzie-

wic dosy szczupy.
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Naleaoby przedewszystkiem oczekiwa w nim nazw »pa-
stwowychw, jakie widzielimy w germaskich ksidzu, cesarzu,
królu; ale takich niema, chagan (kogan) i ban s lokalne, nie

ogólne; to san (dostojestwo, bugarskie); tylko bolare (do czego

liczb pojedyncz dorobiono, bolarin, co póniej na bojare,

bojarin przerobiono, jakby od boju pochodziy), rozeszy si
dalej (na Rusi i Bakanie caym, ^o nas ju w XIV wieku); s to

greccy ^oildoe:^ [^oXao£c, istniejcy i jako bylja (magnat) w dawnych
pomnikach cerkiewnych (i w Sowie Igorowem). od tureckiego bo ii a,

buila wielki. Najwaniejsze tu upan, co uwaam za tureckie,

chocia powszechnie za rodzime uchodzi i mniej lub wicej fan-

tastycznie je objaniaj, z sanskrytu i t. d.; skania mnie do tego

i wzgld na rozszerzenie sowa (istniejcego w Sowiaszczynie
niemal tylko, pokd siga wpyw czy panowanie Awarów), i nadto,

e sowo to naley, jak z napisów (na grobach i czaszach) wiemy,

do terminologii bugarskiej (t. j. pierwotnej hordy turskiej, nie ze-

sowiaszczonej), a gdzieby ci Bugarzy przyjmowali od niewolni-

ków termin dla kasty rzdzcej! zaliczam wic upan do wszy-

stkich innych nazw bugarskich na — an (eh aga n, bajan—ban,

t arkan, kauchan, kopa w tych samych napisach); pojawia si
za upan w najdawniejszych tekstach jako przeoony np. nad

karczmami (oczywicie dla wybierania myta) i std niedaleki prze-

chód np. do kasztelana, zwanego po polsku panem, co za skrócenie

z upan a (skróconym najpierw w pan, z czego madiarskie isp an
poszo), uwaam, pani z upani (up ani jest istotnie w jzyku
staropruskim, zalanym poyczkami polskiemi). Dopiero od upan a

posza zdaniem mojem upa dla oznaczenia dochodu, ce i t. p. (std

upy solne, upy sdowe, co je wybiera u nas uparius). Jak

silnie Awarowie na fantazy zachodniej Sowiaszczyzny podziaali,

dowodzi fakt, e od nich wielkoludów przezwano: obr u Czechów,

u nas (obrzyn, z czego) o br zym i ol brzy m.

Wysokie spiczaste okrycia gowy ordyców raziy najbardziej

i przeszy wraz z nazw, kobuk (z k al pak, póniej jako ko-
pak powtórzon), do Sowian pierwotnych: inne szczegóy uzbro-

jenia (kord i t. d.) s póniejsze, z wyjtkiem chorgwi bojow^ej,,

z mongolskiego orongo, korongo tego znaczenia (ruskie stjag

z niemieck. stange). Z narzdzi topór (perski tabar, przez Tur-

ków do Prasowian doszed a od nich po caej pónocy, do Finów
i Skandynawów); dalej czara — ale to nazwa ograniczona na Ru
i Polsk, wic moe nabytek póniejszy (tureckie i mongolskie

czara dla wikszego naczynia paskiego). Do takich ciekawych ter-

minów, ograniczonych do wschodniej (i poudniowej) poaci Sowian-
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szczyzny, naley i kum, kuma, co z kmotrem nic a nic niema
spólnego, lecz jest tureckie (i kumaskie t. j. poowieckie) kuma
kochanka; dalej chata, gównie maoruskie sowo (u nas ksikowe
tylko, nie ludowe, od Rusi przejte), co ma z perskiego kad dom,

pochodzi; nie wytumaczono przytem owego eh, porednictwa fi-

skiego (ostjackie eh ot, ale liskie kota chyba niemieckie Kathe?).

Dawniejsza poyczka, chocia równie nie ogólna, to czertog kom-
nata, z perskiego czartak balkon i pod. (póniej znowu jako czer-

dak i czardak przejte). Sie kir jednak, to sowiaskie, z per-

skim aayaat;; chyba przypadkowo zbliona.

Najdawniejsza poyczka, to kur (tak samo perskie i in.), no-

szcy i sowiaskie nazwy zreszt (kokot, kogut, pietuch i in.),

istniejcy i w dawnem zoeniu kuroptwa (kuropatwa). Twier-

dz powszechnie," e i nazwa d u d ze wschodu przejta, z tureckiega

diidiik szaamaje: ale tylko bugarskie i serbskie duduk musz
o.d niego pochodzi, nasze za dudy od dudania t. j. wydre-
nia mog by przezwane.

W ostatnich czasach wywoa J. P e i s k e r (a wspiera go lin-

gwista rosyjski A. Korsch), znaczne spory twierdzeniem, e So-

wianie w niewoli turskiej albo germaskiej wasnego byda nie ho-

dowali wcale i dla tego to mniemane zreszt braki w odnonem
sownictwie (por. wyej mleko, skot i t. d.) powstay; twaróg
(z czego niem. Quark) ma by poyczk z tureckiego torak ser,

por. dagatajskie turak twaróg; inne wywody z jzyków wscho-

dnich (wou i t. d.) doda Korsch; szczególnie te powoywa P e i s k e r

wiadectwo Portirogenety (de administr. imper. 2), e ))Ru stara si
wie pokój z Pieczeniegami, gdy od nich kupuj bydo, konie,

owce, co im ywnoci przysparza, gdy niema na Rusi adnego
z wyej wymienionych zwierzt«, a s i podobne u arabskich pisa-

rzy wiadomoci (o dziwnem ograniczeniu hodowli byda u Sowian).

Nie przeczc wcale zawisoci Sowian od wschodu nie zgadzamy

si jednak na wywody idce tak daleko.

§ 5. Wpywy aciskie i greckie. Pomimo tego, e nigdzie si
bezporednio pierwotni Sowianie z wiatem klasycznym nie sty-

kali, docieray do nich od czasów najdawniejszych z poudnia przez

Scytów i Daków, a przez zachód germaski, z produktami i poj-

ciami nazwy greckie i aciskie; w pitym wieku po Chr. stanli

nad samym Dunajem, a w szóstym go przekroczyli i weszli w sto-

sunki z prowincyalami tak cise, e niebawem rozeszy si nazwy
uroczystoci i wit, szczegóy ubioru i uzbrojenia, po caej Sowia-
szczynie. Taka np. kolda, pierwotnie dzie noworoczny (kol-
dnik, ksika o prognostykach z tego dnia), potem dar noworoczny,



206 HOCZATKl KULTUKY .SOWIASKIKJ

jakim obchodzcych koldników, piewajcych pieni noworoczne

{równie koldanni zwane, koldowa}, i znajomych raczono,

przeniesiono na cay okres witeczny, od 24 grudnia do 6 stycznia;

tylko forma ksikowa ka landy posza z greckiej, ludowe za
formy wszystkie z aciskiej przyszy (pomijamy próby odszukania

bóstwa sowiaskiego w tej nazwie i obchodzie). W podobny spo-

sób, acz znacznie póniej, rozeszy si rosalia, wito ró, na Baka-

nie i Rusi (rusalija; radunica). Z broni cerkiewne lta wprost

z lance a wzito. Z drzew nasza topola z populus, cer z cer-

rus; o ocydze nie wiemy napewno, czy j wprost z lactuca
przejto, jak i lulek z iolium, natomiast nazw myn u, co tylko

pozornie z mieleniem si czy, zawdziczamy Romanom (mulinum).

Poyczki aciskie nasuwaj sporo najzawilszych pyta. Do nie-

dawna mniemano bowiem ogólnie, e np. nazwy cesarz, wino,
ocet, cerkiew, ocel (stal) i in., Sowianie nie wprost od Rzymian,

lecz od Germanów otrzymali, a to z nastpujcego powodu. S to

wszystko sowa ogólnosowiaskie, prasowiaskie niby, na spólnej

ziemi przejte, starsze wic ni wiek V lub VI, kiedyto spólnot

sowiask osatecznie zerwano. To mniemanie jest jednak mylne:

posiadamy niewtpliwe sowa, przejte o wiele póniej, w VII

—

IX

wieku, a mimoto prasowiaskie t. j. rozszerzone zgodnie po caej

Sowiaszczynie. Do takich naley niewtpliwie z germaskich po-

yczek np. król (od Karola W!) i do takich mog nalee wszy-

stkie u góry wymienione sowa. O cesarzu np. wiemy, e tali na

Bakanie zwano basilewsa (tej nazwy Sowianie nie przyjli wcale!)

jeszcze do X wieku (midzy ludem romaskim i greckim), wic nie

z gockiego Uaisar, tylko z romaskiego cesar posza sowiaska
poyczka. To samo dotyczy wina z vinum, nie z gockiego vein;

ocet, z acetum, nie z gockiego akeit; cerkiew z ciriakon
nie z niem. kir i ko (por. nazw gr^BKt, Grek, yptxot obok ypai^ot

na Bakanie, u Bugarów w IX wieku na ich pomnikach), ocel
(inne nazwy stali s wschodnie, buat i t. d., póniejsze), nie z niem.

e ech ii (albo raczej nieprzegoszonego jeszcze acchil), lecz wprost

z jakiego aciale z acuale. Dalej nale tu niewtpliwie nazwy

iidzjudaeus; upa (w upie a, upan) zjupa Joppe; ak
nie z greckiego 5caxovoc (nowogreckie 5caxo;) lecz z romaskiego,

gdy tylko w ustach romaskich, nie w sowiaskich, greckich czy

germaskich, moga jota przej w . Podobnie i nazw Rzymu
nie od Germanów ani Turków (byoby Rum lub Rym) Sowianie

przejli, lecz od Ronianów', bo w podobny sposób— on innych nazw
miejscowych romaskich oddali, np. Labm z Albona, Skradin

z Scardona, Nin z Nona, Jakin z Ancona. W takiem otoczeniu nabie-
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raj i przytoczone ju wyej kolda, rusaki it. d. wikszego
znaczenia. Oto widzimy jawnie, e i po zerwaniu geograficznej spól-

noty sowiaskiej, po wyjciu z epoki pierwotnej, mogy si rozsze-

rzy po wszystkici dziedzinach sowiaskicti sowa poyczone. Ele-

ment romaski przybiera wic znaczenie wiksze, ni do niedawna

przypuszczano.

Bezporednie poyczki z greckiego nabray tylko u Sowian
bakaskich wczesnego i znacznego rozszerzenia a od nich dostay

si przez jzyk cerkiewny i do Sowian wschodnich, i dla tego na

ttMn miejscu o nich nie wspominamy (opracowa je dokadnie Vas-
mer w Izwiestiach Akademii petersburskiej XII). Tu zaznaczamy,

e kilka nazw prasowiaskich z greckiego wytumaczono, i tak

twierdzi Rostafiski str. 97, e mak jest poyczk greck (|jn^x(i)v,

|iaxo)v), dalej tykwa (cerkiewne tyky, i jako naczynie dla pynów)
z axu;, c7u/.ov, xuxov, co lig oznacza, lecz dla podobiestwa na arbuz

przeniesiono. I*owtpiewamy o jednym i drugim, zato nazwa ogór-

ków od Greków przez Sowian do Niemców si dostaa, z grec-

kiego ayyoupoy. nowszego dyz-oupi.

Oto najwaniejsze dawne wpywy obce na kultur sowiask,
co w postaci sów wsikny w sownictwo; o innych nic nie wiemy,

z litewszczyzny np. Sowianie nie przejli niczego (nawet nie nazwy
dziegciu z degutis), jak równie i z jzyków fiskich (prócz

chmielu chyba, z fiskiego humala? lecz Rostafiski II, 147

uwaa chmiel za rofin azyatyck, której uprawa, nazwa i t. d.

przez Sowian po Europie si rozesza). Ani z jzyków celtyckich,

gdy mniemanie akademika Szachmatowa co do bezporedniego s-
siedztwa Sowian (nad Dwin), z Celtami (Wenedami, Aistami), uwa-

amy za zupenie chybione; niema w jzykach sowiaskich adnych
poyczek czy wpywów celtyckich— co jako takie przytaczaj, jest

zupenie zudne.





Wykaz,

obejmujcy: 1) wszystkie sowiaskie imiona wJasne, 2) obce geograliczne, doty-

czce pierwotnej historyi Sowian, 3) sowiaskie rzeczowe, objaniajce ich pier-

wotn kultur. Sowiaskie podane, ile monoci, w formie polskiej.

Abodryci-Braniczewcy 23.

Alado 158.

Albania, Albaczycy 5, 21.
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Alpy 21.
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-an 204.

f -anie 179.

[
Antowie 28, 29, 85, 37, 45, 49, 64.

[
Arkona 170.

\ Asparuch 48.

Attyla 20.

Awarzy (Obrzy) 16, 18, 21, 29, 43,

57, 186, 204.

Azowskie morze 28.

Azya"mniejsza 24.

-dz 200.

baba. baby 172, 185.

badnjak 176.

balij 170, 202,

Bakaski pówysep 4, 10, 20.

Batowie (Litwo-otysze) 5, 7, 12.

bawan 169.

ban 204.

bania 192, 197.

baran 195.

bardo 191.

Barnim 178.

Bastarnowie 12, 15, 44.

Baude 193.

bdyn 181.

Becho 74.

befulci 52.

Bel (Belbog) 155, 156.

Belina 75.

ber 194.

Bersyacy 23.

Encyklopedya poUka IV. S>

Berzovia 20.

Besunczanie 28.

bez 197.

bezkosty 164.

Biaoboki 156, 180.

Biaogród 72, 180.

Biaows 178.

Bielsk (Belzig) 180.

Bier 190.

bies 165.

,
- Blatno 72.

Blizbor 177.

bludo 201.

Boto 39.

Bobra 26.

Boda 159.

bogacz 176.

Bogdan 178.

Bogomi, Bogumia 178, 179.

Bogusaw 178.

Boguwola 178.

Bohemi 26, 31.

Bohorodczany 180.

Bojan 163.

bojar 132, 20*.

Bojowie HI, 188.

Bolebut 178.

Bolemir 178.

Bolesaw (Bolko) 178.

bor 177.

Borut 57.

Borzywoj 177.

Boz 45.

Boeciech 178.

boiió 176.

bób 197.

U
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bóg, bogini 164, 203.

bór 197.

brady 199.

brak 183.

Brisingowie 81.

brnia 199.

bro 199.

broszno 194.

brow 195.

bróg 198.

Bryanie 27.

brzeg 189.

brzezie 177.

Brzeanie 80,

brzoskwinia 198.

brzost 197.

buda 190, 193

Budyni 13, 15.

bug 201.

buk, bukwa 196.

buat 206.

Bugarzy 21, 24, 29, 32, 48, 56, 63, 151.

Burgundowie 25.

Burowie 25.

Busk 180.

Buanie 30.

bylica 175.

bylja 204.

Bystra (Pistra) 20.

Bytecy 80.

Carantani (Chortanie) 3, 21.

Carnii (Carniolenses) 21.

Celtowie (Galowie) 5, 8, 12, 14, 188, 207.

cer 206.

cerkiew 190, 206.

cesarz (carz) 198, 206.

cta 46, 201.

chagan 204.

chaupa 93, 191.

chapa 202.

chata 93, 205.

Chazarowie 29, 61.

Chem, Chemno 180.

chdogi 200.

chleb 194.

chop 91.

chód 202.

chmiel 195, 207.

Chociemys 177.

chomt 202. .

chorgiew 46, 199, 204.

Chors 156, 163.

Chorwaci 22, 30, 31, 63, 162, 179.

Chorwaci dalmatyscy 36, 55.

Chorwaci (Charwaci, czescy) 26, 75.

chram 169, 190, 193.

Chrobaci Biali 3.

Chudicy (Chutizi) 27, 81.

chwat 200.

chwila 200.

chwist 172.

chyz, chya 93, 190.

Chyzanie 27, 80.

ciemierzyca 199.

Ciemys (Cimusel) 86.

Cierpimys 177.

cietrzew 196.

cis 197.

Cisa 20, 23,

Cividale (Czedad) 21.

ciwun 198.

cud 169.

Czadrag 83.

Czalodrag (Cealadrag) 83.

czan 200.

czara 204.

Czarna (Tsiorna) 20

Czarnogów 164.

Czarnogórze 22.

czarny bóg 156, 182.

Czarny gród 72.

czart 165, 173.

Czartoryja 180.

czary, czarownicy 169, 173.

czelad 106, 151.

czerta 170, 186.

czertog 205.

czerwiec 177.

Czesi 3, 25, 31, 40, 55, 73.

Czestoch 177.

Czesybiesy 180.

Czecibor 77, 86.

czdo 152, 189, 202.

Czstochowa 177.

czowiek 151.

czon 196.

Czrezpienianie 27, 80.

Czudzi 189.

czvz! 196,



WYKAZ 211

Czy, Czyów 180.

Dabog (Dadzbog) 153, 155, 16i, 168, 175.

Dacya, Dakowie 4, 23, 50, 188.

Daczanie 26.

Dalemicy, zob. Gomacze.

Dalniacya, Dalmatowie i, 21.

Darzk 178.

Daurentios (Dauritas, Dobrta.^) 50, 69.

db 197.

derewa 145,

deska 200.

Desna 3, 13, 29.

dbien 177.

Dieczanie 75.

dietskij 136.

didko, dziadek 168.

dikaja wira 125.

Dlusk (Dolzig) 180.

Dniepr 3, 11, 28. 38.

Dniestr 12, 20, 30, 38.

DobomysI (Tabomiuzl) 83.

dobrzy ludzie 132.

dobytek 195.

Dodola 155.

Dolecy 27, 80.

Dolin etscher 190.

dom 190, 197.

domacy, domain 132, 191.

Don 29.

Doszanie 80.

Dons 193.

Dornilz 193.

Dregowicze 3, 29, H9.

Drewan 25, 73.

Drewanie 27.

Drewlanie 3, 29, 183.

Drogosaw 177.

Drogowi t 83.

drop 196.

Dróko 82.

Druguwicy 23.

druebna niedziela 185.

druyna 70.

dubiny 145.

Dudlebowie 21, 26, 75, 179, 186.

dudy 186, 205.

Duklanie 22.

Dulebowie (ruscy) 30, 50.

duma 199.

Dunaj, Dunajec 3, 13, 20, 153, 202.

dwór 98, 190.

dyabel 156, 165, 182.

Dyj (Tija) 156, 159.

'

dyngus 176.

dziady 161, 172.

Dzidzilela 157, 161.

Dziedo3zanie 28.

dziedzice 71, 110.

dziedzina 97, 109.

dziegie 196, 207.

Dziewana 157, 160.

dziewierz 183.

Dziewin 179.

dzigiel 197.

dziw 163, 165.

Dwina 3, 29.

Egejskie morze 24.

eliasz 176.

-dz 200, 201.

F-alimir 177.

Finnowie 8, 12, 28, 34, 189.

Fulda 26.

gaba 200.

Gallowie, zob. Celtowie.

gamajda 203.

gani 200.

ganz 190.

gardzina 158, 160.

Gdask 81, 180.

Gepidowie 18, 25.

Geraha 81.

Germanowie 8, 12, 15, 24, 41, 189.

g 189.

gl 186.

Glinianie 80, 84.

Glomacze (Dalemicy) 27, 81, 86, 168.

gowa 120, 122,

gum 200.

gupi 200.

gobino 194, 200.

gobiec 193.

gomon 200.

goneznti 200.

gorazd 200.

Gorazd 57.

gospodzin 151, 196.

14*
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Gocirad 177.

go 111.

Gotowie 16; 18, 25, 28, U.
gotów 200.

Gotzomiutz (GostomysI) 82.

gowieti 200.

gowido 195.

Góra, Górka 180.

Gran (Hron) 20.

granica, granicznik 110, 190.

Grecya 21.

grid 198.

Grodziec, Gródek 180.

gromada 96.

grób 183, 203.

gród, grodzisko 64, 68, 72, 180, 193.

grumadki 171.

grusza 198.

grzda, grzdzie! 194.

Guduskanowie 22.

gumno 191, 194.

guso 169.

Gutizi 81.

Hanacy 26.

Hanf 190.

Harc 26.

Hawela (Hobola), Hawolanie 27, 88, 80.

Herulowie 18, 25.

Holasicy (Golensici) 26, 76.

holomek 136.

honitva, ho 123.

hrdost 123.

Hunnowie 16, 18, 29, 45, 47, 52, 181, 203.

-ic, -ice 95, 179, 193.

Iber 22.

Idaris (Witoryz) 49.

Igoomia 180.

Heli 158.

iem 197.

Ilirowie 2. 4, 12.

Ilmen 3, 29.

-in, -ina, -ino 98, 179.

Indoeuropejozycy 7.

Inowódz 180.

Inowrocaw 180.

intriskan 198.

Iraczycy 5, 12, 28.

Istrya 22.

iciec 134.

Ityl 62.

izba 93, 190.

-j 179

jabednik 198.

jabo 198.

Janisaw 177.

Jarosawa 179.

Jarowit 164, 168.

jata 190.

jawor 197.

jtrew 186.

jednacz 129.

jedwab 201.

Jesza, Jasza 157, 160.

Jeziercy 23.

jczmie 194.

jdza 164,

Julin, zob. Wolin,

juny 180.

Jutrobok 180.

Kajkawcy 22.

Kalisz 39.

Kauga 39

kamionka 192.

kap, kapite 169.

kariti 182.

Karkonosze (Korkontowie) 25.

Karol W. 25, 40.

karp 196.

Karpaty 4, 10, 13, 16, 152.

Kaza 162.

ktyna, kucza 98, 169, 190.

Kelagast (Celigost) 49.

Keusche 193.

Kdzierza 178.

Kijów 30, 38, 162, 179.

Kimmerowie 4, 14.

kltwa 140.

kle 191.

klió 122.

kobuk 204.

kunia 193.

kmin 197.

kob, kobiec 174, 196.

kobylica 171.

kocie 201.

Koda (Kopenhaga) 180.
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kokot 205.

Kolediczanie 81, 86.

kolt^da 176, 205.

kolniii 193.

koacz 170, 194.

koJoeg 177.

koJpak 204.

Komor 179.

komora 193.

komornik 135.

Konawlanie 22, 68.

Konojady 170.

konopie 188, 191.

Konstantynopol 21, 55.

Kosowe pole 22.

Kostobocy 17.

Kosy, Kosów 180.

kouzlo 169.

Kozarzy, zob. Chazary.

kraczun 176.

Krak (Krok) 162.

Kraków 179, 180

Kram 193.

kres 175.

Krostawiec 178.

Krowodrza 180.

kr(')l 36, 82, 84, 199, 206. .

kruk 196.

Krywicze 29.

krzywda 128.

Kuba 29.

ksidz, ksi, ksistwo 46, 66, 69, 151,

198.

ksigi 187, 203.

kudesnik 169.

Kujawy, Kujawianie 28, 88, 153.

Kulpa 22.

kum 204.

Kumani (Polowcy, Uzowie) 61.

kumir 169.

Kupaa 175.

kupi, kupowa 112, 201.

kur, kuropatwa 205.

kurwa 202.

Kurzym 178.

Lachowie, Lechici 3, 26, 30, 32, 79, 153.

Lachowie (czescy) 26.

Lakonia 21. 23.

lta 206.

lebioda 197.

Lebzelten 196.

Lechici, zob. Lachowie.

lek, leczy 202.

Lelum, Polelum 158.

Lerauzowie 26, 75.

le 202.

lew 196.

lda 153.

Libusza 162, 185.

lice 121, 147.

lichwa 201.

Licikawicy 32.

ilha 110. .

Lim 22.

Linianie 27.

lipa 197.

lipiec, lipie 177.

Lipsk 180.

Lisici 179.

Litwini 28.

Litwo-Iotysze, zob. Batowie.

Longobardzi 25, 51.

Lowatyce 76.

Lub 84.

Lub, Lubimir, Lubomir 177, 178.

Lubuszyn 179.

lud, ludzie 198.

Lugiowie 25.

lulek 206.

Luneburg 79.

Lut 179.

Lutomierzycy 26, 75.

luty 177.

Lutyczy (Lucicy, Weleci) 3, 17, 27, 38,

64, 76, 79, 80, 83, 156, 165, 179.

aba 11, 15, 24, 47, 202.

ada, lada 158, 163.

ladkaty 159.

adoga 29.

ania 192.

czycanie (czanie) 28, 32, 88, 179.

ocyga 206.

oso 196.

Luczanie 26, 75, 162.

uk 197.

ue 39.

uyce. uyczanie (Serbowie. Sorabii

11, 26, 76, 81, 85.
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Macedonia 23.

Madziarzy 57.

mak 207.

Ma, MaJogost 178.

Maopolanie 87.

maonek 203.

mamuna 164, 168.

marchew 197.

Marzana 157, 160.

Mazowsze, Mazowszanie (Mazurzy) 3, 28,

88. 153.

Meklemburg 27, 38, 60, 79, 169.

Mezamir (Meomir) 49.

Mezya 20, 28.

miecz 46, 199.

mied 201.

mienie 92.

mierzwa 203.

miesicznik 173.

Mieszek 179.

Mieszko (Mieszka) 81, 87, 178.

Milczanie 27.

Miliduch 85.

Milingowie 23.

Mi, Miosaw 177, 178.

Miogost (Milegast) 83, 84.

mir 96.

-mir 177.

Mirosaw 177.

misa (miza) 201.

mitrga 203.

mleko, modziwo 42, 152, 189.

móci 194.

móto 203.

myn 194, 206.

Mogia, Mogilno 180.

Moj mir 76.

Mojsaw 77.

Mokosz 166.

mora 168.

Morawa, Morawianie pd. 22, 23.

Morawy, Morawianie 3, 13, 26, 55, 76.

Moryczanie 27, 80.

mosidz 201.

motyka 197.

Mozyr 39.

Mcisaw (Mciw, Mszcuj) 178.

Mugiloni 25.

Mursyjskie jezioro 38.

myto 201.

nabozec 202.

narok 123, 139.

naróg 194.

nasirza 173.

nav (nyja) 161, 171, 182.

nawz 174.

nawodka 138

nta (nuta) 42, 195.

nedopcrne 123.

Neletice 81, 179.

Nereczanie 22, 68.

Netolicy 75.

Neurowie 15, 28, 43, 173.

nieboszczyk 182.

nie, nieciora 186.

niedwied 172.

niega 177.

Niegosaw 177.

Niemcy 189.

Niemen 12.

nietoperz 152.

niewiasta 185, 186.

niewola 90, 99.

Normanowie 85, 151, 181.

Norykowie 2, 4.

Note 27, 39.

Noviodunum ^7.

Nowogród 3, 29, 180.

nyja (nav) 182.

Nyja 157, 161.

obadaneto 129.

obczyna 96.

obiata 170.

Obodryci 27, 76, 79, 82, 84.

obora 191.

Obrzy, zob. Awarzy.

ocel 206.

ocet 201, 206.

ochodza 110.

Odra 15, 20, 24, 26, 39, 202.

Odrzyko 180.

ogórek 197, 207.

oje 202.

Oka 19, 30.

okoMna 66, 97.

okrzyk 122.

okup 116.

olbrzym 204.

o 195.
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Orobok 180.

Opolanie 28, 88.

opole 66, 97.

ordzie 200.

osada 66, 97.

osie? 196.

osika 197.

ocie 196.

Owicim 178

otkup 112.

otmi ca 103.

otrok 91.

owi 192.

owoc 197.

owsie 155, 177.

-ów, -owa, -owo 98, 179.

padcerz 186.

pan 151, 204.

Panonia 49, 76, 78.

Panoczycy 4, 21.

part 201.

Patissus (Potisije) 20.

padziernik 177.

Pclso 20.

perodiel 96.

Perun (Piorun) 153, 165, 167.

Peszt (Pe, Pession) 20, 24.

Pctschaft 190.

piec 192.

Pieczyngowie 16, 58.

pieko 182.

pienidz 46, 201.

pieluch 205

pigwa 198.

Pijacy 23.

pila 201.

pisa 187.

piskorz 196.

piszcza 186.

plennik 100.

plinsjan 190.

Plisni 81.

piat 191.

pocha 191.

pug 42, 194.

pobratymstwo 185.

Pochwist (Pogwizd) 158.

pobiega 152.

Podaga 154, 164.

podlazy 174.

podwojski 136.

Pogoda 157, 161.

pogo (pahon) 134.

pohledavka 134.

pokora 115.

pokrta 194.

pokrzywa 197.

Polacy 26, 29, 32, 56.

Polanie 3, 28, 32, 88, 153.

Polanie (ruscy) 30, 62, 183.

polaajnik 174, 176.

pole 144.

Polska 40, 87.

Polabianie 25, 26, 40, 63, 75, 79, 167.

Polabowie 79.

Polock 180.

Poloczanie 3, 29.

Polowcy, zob. Kumani.

poluwierje 120.

pomoc 138.

Pomorzanie 3, 26, 79, 80. 151.

pop 190.

Popiel 162.

Porewit 164.

pofadek 108.

posag 184.

posuch 143, 146.

Postpim (Potsdam) 178.

postrzyyny 185.

posudky 147.

powiara 157.

powód 134.

pozew 134.

Pozna 179.

poyczka 113.

Praedeneceuci 76.

Praga 25, 60, 180.

Prasowianie 5, 9, 12.

prawda 141, 143.

prawini 96.

priczitanja 182.

Pripegala 154.

pristav 136.

pristojanje 96.

prodaa 123.

propor 199.

proso 194.

Prowe 164, 168.

Prut 20.
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Prybina 76.

Prype 3, 11, 39.

prza 129.

Przemys (Przemko) 162, 178.

Przemyl 179.

przypoludnica 163.

przysiga 140.

pszenica 194.

pszono 194.

Pszowianie 26, 75.

piili 199.

Putusk 180.

puonzowa 81.

Pusty wieczór 181.

Quark 195.

rab 91.

Hacibor 177.

ra 177.

Radgost (Radzigost) 154, 177.

rado 19i.

Radogoszcz 15i, 156, 179.

radunica 172, 206.

Radymicze 30, 62, 178, 183.

Radzim 178.

raj 182.

rajgród 182.

Rakusy 25.

Runowie 27.

Rarogowie 79.

Ras 22, 31.

Ratarowie 27.

re 188, 194.

rb 201.

rkawka 183.

rkojemstwo 121.

Rieczanie 27.

rieza 170, 186.

rjad 108.

rodika 175.

rogacina 199.

rogacz 194.

Rogono 39.

rok 134.

Rokitno 39.

Roksolanowie 4, 14.

rola 194.

Romanowie 23, 202, 206.

Rocislaw 76.

rota 146.

rozejm 129.

roanica 166, 170, 174.

ród 66, 94, 167, 170, 185.

Równe 180.

rucho 201.

Ru(g)janie 25, 27, 80, 153, 169.

Rugowie 25.

Rujewit 164.

runy 170.

Rus 178.

rusalje 176, 206.

rusaka 168.

Rusowie, Ru 29, 30, 32, 62.

Rynchini 23.

rzecz 92.

rzepa 197.

rzodkiew 197.

Rzym 206.

Sagudaci 23.

Sala 25, 47.

Saloniki 23, 54.

Samo ¥), 73.

samota 98.

san 204.

Sarmaci 4, 13, 16, 20, 64.

Sarowe 81.

Sattel 190, 201.

sd, sdzia 132.

spierz 129, 134.

Schóps 195.

Sclavinia, Sclavani, Slovenci 21, 22.

Scuntira 81.

Scytowie 4, 10, 14, 16, 43, 188.

Secygniew 179.

Secymin 180.

Semil 86.

Serbowie H, 22, 30, 31, 63, 152.

Serbowie uyccy (Sorbowie), zob. uy-
czanie.

Servitium. Serwicyowie 20, 25.

Sdomir 177.

sieci 179.

sedaui 144.

Siedliczanie 26, 75.

Siedmiogród 23, 29, 38.

siekira 205.

Siemarg 155, 166.

siemja 178.
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Siomowit 178.

sie 191, 193.

Siewierzanie 3, 30, 62, 183.

Siewierzanie pd. (Siewiorowie) 23.

siga 184.

Silingowie 25.

siny, siwy, sizy 151.

sioo, przysióek 94, 98.

Siromunti 81.

-sk 180.

skarga 139.

skatiert' 200.

Skirowie 15, 44.

Sklave 195.

skomroch 172.

skot 42, 195.

skrzat 155, 163, 168.

Sawonia (grecka) 23.

-saw 152, 177.

Sawiciech (Sklauitag) 77.

Sawomir 82, 177.

Sotwina 39.

Sowacy 26.

Sowecy 21, 22, 57, 63, 72, 75.

Sowianie 152, 179.'

Sowianie (nazwa czciowa) 3. 29, 64.

smerdowie 71.

smoky 198.

Smolenie 23.

Smolecy (Smolnianie) 27, 80.

Smolesk 180.

snecha, snochaczestwo 184.

sobota, sobótki 175.

Sobotnia góra 168.

soból 196.

socha 169, 191, 194,

soczenie 148.

so 193.

sonysz 193.

sopiel 186.

sowa 196.

spór 129.

Sprewa, Sprowianio 27, 38.

spyci 178.

Spycimir 77, 178.

Spytyhniew 79.

srebro 201.

ssuti dSdin 97.

staciwo 191.

stado 170,

stan 191.

stanica 167, 169.

Stanisaw (Stan, Stach) 178.

starosta 67, 186, 198.

Staszyc 179.

steber 191.

stpa 201.

stjag 204,

sto 203.

stodoa 193.

Stodoranie 27, 80,

Stojmir 177,

stó 203.

strawa 20, 181.

strpacz 177,

Stribog 163, 166.

Stronislawa (Stronka) 179.

Strumiecy 2,'?.

Strupenice 81.

strzaa 199.

stwar 92.

stypa 181.

Sudety 26.

Sulani (Bulani) 17.

Sua 3, 29.

Suslowie 86, 179.

Sutibure (wity bór) 168.

swadba 105.

Swarog, Swaroyc 153, 154, 164, 166.

swiriel 186.

szady, szary 151.

szaamaja 186.

szcztek 189.

Szczek 162.

szczodry wieczór 176.

szczygie 196.

szczyt 199.

szelg 201.

szko 152, 189, 201,

szlachta 71,

Szlezwik 26.

szom 46, 199.

szpak 196,

szubienica 126.

szurzy 186.

cierwo 203.

lemi 191.

lz anie 25, 28, 88.

liwa 198,
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migus 176.

pichiz 193.

wiekr 186.

witopek 77, 87.

witoslaw 77, 177, 179.

witowit 153, 164, 166, 170.

Tarnów
Tauroskitowie 181.

Ta 22.

tba 139.

Teruzmianie 22.

Teta 162, 165.

tcza 182.

Tglo (Tungo) 86.

Tgobor 177.

Timoczanie 23.

tjaa 129. 134.

tkacze 136.

tok 191.

Tomisaw 177.

topola 206.

topór 204.

Trakowie (Tracya) 4, 12, 21, 28.

treba, trebite 170, 174.

Trebowianie 28.

trest 126.

tre 197.

trizna 181, 183.

Trojan 155, 163.

trzem 169, 190, 193.

trzenia 198.

trzewik 201.

Tfite 39.

trzoda 195.

TrzygJów 153, 167.

Tuchurini 81.

Turko-tatarzy (Turauczycy) 8, 12, 18, 28,

41, 62, 189.

twaróg 42, 205.

tykwa 197, 207.

tyn 190, 194.

Tyniec 194.

Tywercy 30.

ubo 163.

ugodja 96.

ujazd 110.

Ukrzanie 27, 80.

Ulca (Vuka) 20.

Ulicze (Uglicze) 30.

umyczka 103.

Una 22.

Uniesaw 177.

up 122.

urisnica 175.

uroczysko 110.

usad'ba 95.

Usedom (Uznoim) 27.

Usad 165.

Uzowie, zob. Kumani.

vada 129.

Wag 13.

Wagrowie 27, 79, 169.

Wajunicy 23.

Waluk 57, 74.

walach 202.

Walasi, Wooszczyzna 23, 26.

Wanda 162, 185.

Wandalowie 4, 18, 25.

vapaj 122.

Wargowie 29, 32, 33, 153.

Warnowi e 27, 79.

Wawel 162.

Welegeryci 23.

Weles (Woos) 155, 164, 166.

welet (woot) 164, 179.

Weletowie (Wilcy), zob. Lutycy.

Wendowie (Windowie, Wenetowie) 13,

17, 20, 28, 37, 45, 64, 152, 182.

Wenedzka zatoka 11, 17.

Wenedzkie góry 17.

werw', wara 66, 97.

Weta 81.

wetr 202.

wbor a02.

wiano 104, 184.

Wiatko 178.

Wiatycze 30, 62, 178, 181, 183.

wiz 197.

wici 186, 200.

wicidz 199.

vec 92.

wiece 66, 83, 186.

wielbd 196.

wierzeje 191.

wie 94, 193.

Wietnicy 27.

wiea 191.
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Wiceslaw 177.

Wilczan 82.

Wilki, Wilków 180.

wilkolek 164, 173.

wia 155, 166, 168.

wino 206.

wira 198.

Wisa 11. 15, 20, 24, 37, 45, 78, 153, 202.

Wisaw 88.

wisz 197.

Wisznia 198.

Wilanie 28, 32, 87.

Witebsk 180.

witeziowie 71.

Wilorad 77, 86.

Witowski pówysep 164.

Wochy 21.

wodaó 198.

wlodyka 71, 151, 198.

Wodzimirz 198.

Wodzisaw 180, 198.

wo 69.

wócznia 199.

woj 177.

Wojciech 177.

wojewoda 59, 82, 198.

wojski 136.

wola 94, 96.

Wolbor 177.

Wolin (.lulin) 27, 81.

Wochowie 3.

wochwowie 170.

Woga 29.

Woochy 202.

wony 135.

wó 205.

wracz 170.

Wratysaw 77, 79.

Vrbas 20.

wrona 196.

wrotycz 173.

wróg, wróy 170.

wrzesie 177.

Wysoka 180.

Wyszegród 180,

Wyszesaw 88.

wzdanie 147.

zabrodo 194.

Zachlumcy 22, 68.

zadruga 94, 98, 132, 185.

Zagórzany 180.

zakon 144.

Zakroczym 178.

zakup 112.

zakupnictwo 101.

zbrz (ubr) 196.

zboe 195.

Zeidler 195.

Zely 155.

zelwa 186.

Zemljen (gród), (Zemun) 72.

zemsta 114.

Zemzici 179.

Zeruiani 11.

ziemia 69.

-zig 180.

Zliczanie 26, 75.

zoto 201.

zydni 175.

Zmarsk 178.

zrb 194.

zwada 129.

Zwikowe 81.

zwód 109, 123.

ale 183.

aoba 139.

arna 194.

erd 194.

erzec (re), ertwa 169, 170.

zrbie 170.

upa, upan 36, 66, 68, 129, 204.

upel 202.

yd 206.

yto 194.

ywi (ywi) 157, 161, 167.
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PROSPEKT

WYDAWNICTWO AKADEMII UMIEJTNOCI W KRAKOWIE

ENCYKLOPEDYA
POLSKA

i_^ddawna ju dawa si odczuwa brak wydawnictwa, któreby

obejmowao przedstawienie caej kultury ujiszes^o narodu W jej dzie-

jowym rozwoju a do obecnej chwili. Do takiego celu, do wytwo-

rzenia tego rodiFiju dziea, zmierza rozwój wszystkich gazi naszej

nauki historycznej, który w ostatnich kilkudziesiciu latach przybra

tak wielkie rozmiary. Zjawio si w tym czasie mnóstwo wydaw-

nictw ródowych, dokonano we wszystkich kierunkach licznych prac

monograficznych, podjto nawet próby stworzenia syntezy w niektó-

rych dziaach naszej kultury — jednake na przedstawienie jej ca-

o', na wywietlenie caej jej odrbnoci i wszystkich jej charakte-

rystycznych cech, rónicych nas od ssiednich narodów, nie zdo-

by si dotychczas nikt. I istotnie, praca taka przechodzia siy jednostki

nawet najbardziej utalentowanej i z dziejami narodu najlepiej obezna-

nej. Zadanie takie mogo by tylko podjte siami zbiorowemi najwybi-

tniejszych uczonych polskich. Od monoci zgrupowania ich razem,

od ich chci i URiiejtnoci skupienia si pod. wspólnem kierowni-

ctwem i na podstawie jednolitego planu zaleao przyjcie caego

przedsiwzicia do skutku.

Widzc wielk donioso, jak tego rodzaju praca przedstawia

zarówno dla nauki polskiej jak i dla ogóu spoeczestwa, Akademia

rmiej{j;tuoci w Krakowie daa inicyatyw do tego przedsiwzicia

i obja jego kierownictwo — przy skutecznem poparciu Senatu Uni-

wersytetu Jasiielloslfieco, który z dochodów Drukarni.uniwersyteckiej

podj si pokry cz kosztów wydawnictwa. — Na jej zaproszenie

stanli do wspópracownictwa niemal wszyscy najwybitniejsi nczeni



polscy, których do tego powoywa przedmiot ich bada. Komitet re-

dakcyjny, powoany przez Zarzd Akademii, obmyli dokadny plan

caego wydawnictwa i podzieli prac pomidzy wspópracowników.

Po kilku latach starannych przygotowa, przychodzi obecnie dzieo

do skutku. Bdzie ono zarówno wybitiiein wiadectwem dzisiejszego

stanu naszej nauki historycznej, jak te i rozjanieniem wszystkicii

stron polsliiej cywilizaeyi. Uatwi najlepiej zrozumienie naszego do-

tychczasowego rozwoju i obecnego naszego pooenia.

Skada si bdzie z prac pisanych zwicjle, dla ogóu przyst-

pnie, ale cile naukowych i ohjektywnych. Kada praca bdzie po-

dawa najwaniejsze wskazówki ródowe i bibliograficzne.

Ukad caego dziea bdzie systematyczny, to znaczy jest ono

podzielone na dziay, z których kady powicony jest pewnej ga-

zi kultury polskiej lub jej podstawom.

Szczegóowy plan caego dziea podaje obok zaczony prze-

gld treci.

Wydawnictwo bdzie si skada z 25 tomów, a kady z tych

tomów bdzie liczy okoo 20 arkuszy druku; niektóre tomy prze-

krocz za znacznie t objto.
W miar istotnej potrzeby, o ile tego wymagaj wzgldy nau-

kowe, bd niektóre z tych tomów objanione licznemi ilustracyami,

mapami i tablicami.

Tomy, stanowice dla siebie cao, bd osobno sprzedawane.

O ile pewien dzia bdzie zamknity w dwóch lub trzech tomach,

to bd one sprzedawane tylko cznie z sob. Cena kadego tomu

bdzie odpowiada jego rozmiarom i kosztom wydania (obacz osta-

tni stron niniejszego Prospektu).

Na pocztek ukazuj si:

Tom I, obejmujcy przedstawienie przyrodniczych podstaw kul-

tury polskiej (Greografia fizyczna ziem polskich i Charakterystyka

fizyczna ludnoci) — oraz

Tomu IV drugacz obejmujca: Pocztki kultury sowiaskiej.

Poczem w krótkich odstpach bd si ukazywa dalsze tomy

wydawnictwa, tak, e cao bdzie ukoczon w cigu kilku naj-

bliszych lat.

Sprzeda Encyklopedyi Polskiej zostaa powierzona zasuo-

nej firmie Gebethnera i Wolffa w Warszawie.



Przegld treci caego dziea.

DZIA I.

Geografia fizyczna ziem pulskich.

Tre: Geograficzne pooenie ziem polskich. — Rzeba ziem polskich. —
O pomiarach magnetycznych i siy cikoci. — Geologia Karpat i Podkarpa-

cia. — Tektonika Tatr. — Geologia niziny polskiej. — Trzsienia ziemi w Pol-

sce. — Pody kopalne ziem polskich. — Wody i róda mineralne. — Insolacya

ziem polskich. — Klimat ziem polskich. — Hydrografia. — Morze Batyckie

i morze Czarne. — Dzieje rozwoju ro.linnoci. — Rolinna szata ziem pol-

skich. — Statystyka flory polskiej. — Rozmieszczenie i granice drzew, krzewów
i rolin. — Mapa geo-botaniczna. — wiat zwierzcy na ziemiach Polski. —
Opis fizyczno-geograficzny ziem polskich.

Wspó pracownicy: Emil Habdank Dunikowski, Wadysaw Dziewulski,

Wadysaw Gorczyski, Józef Grzybowski, Mieczysaw Limanowski, Edward Nie-

zabitowski, Maryan Raciborski, Bronisaw Radziszewski, Antoni Rehman, Euge-

niusz Romer, Stefan Rudnicki, M. P. Rudzki, Ludomir Sawicki, Józef Siemi-

radzki, Stanisaw Weigner.

DZI.A II.

Charakterystyka fizyczna ludnoci ziem polskich.

Tre: Obszar Polski pod wzgldem antropologicznym. — Ksztatowanie

si wzrostu. — Barwa skóry, wosów i oczu. — Ksztaty czaszki i twarzy.

Wspópracownik: Ludwik Krzywicki.

DZIA III.

Jzyk.
Tre: .4). Jzyk polski. Przegld róde do historyi jzyka polskiego. —

Stosunek jzyka polskiego do innych sowiaskich: Jzyk prasowiaski. Grupa
zachodnio-sowiaska. Grupa tak zwana lechicka. - Jzyk polski w epoce przedpi-

miennej. — Powstanie i rozwój jzyka literackiego. Zachodzce w nim rónice
terytoryalne. Rola je/yka polskiego w dziedzinie spoecznego i politycznego y-
cia w rónych opokach. — Wpywy jzyków obcych na jzyk polski. — Psycho-

logiczna charakterystyka jzyka polskiego (soworód ludowy i td.). — Opis dwi-
ków jzyka polskiego. — Grafika i ortografia. — Fonetyka. — Morfologia tema-

tów (Sowotwórstwoi, wyrazów (Dcklinacya i Konjugacya) oraz wyrae (Ska-

dnia). — Metryka. - Dyalektologia.

B). Jzyki ruskie i batyckie. Jzyki ruskie (ich zewntrzna historya

na ziemiach Rzeczypospolitej, upyw polszczyzny, pochodzenie i podzia dyalek-

tyczny). — Jzyki batwkie (dtto).



4

C). Jzyki obce na ziemiach Rzeczypospolitej. Niemiecki i nr-
gon ydowski. — Rumuski. -— Cygaski, — Ormiaski. — Hebrajski i karaim-

ski. — Tatarski. — Fiskie (Liwów, Estów, Kurów). — Jzyki tajne.

Wspópracownicy: J. Baudouin de Courtenay, Tytus Benni, Al(^x.

Briickner, Adam Kleczkowski, Wodzimierz Kocowski, Adam Kryski, Jan o,
Kazim. Nitsch, Stanisaw Ptaszycki, Micha Rowiski, Jan Micha Rozwadowski,
Mojesz Schorr, Henryk Uaszyn, Stan. Wedkiewicz, Jakób Willer.

DZIA IV.

Archeologia.

Tre: Epoka kamienna. — Epoka bronzowa i hallstatska. -- Epoka La
Tne i rzymska. — Wykopaliska o charakterze oryentalnym. — Epoka wdi ó-

wek ludów i ostatnia epoka przedhistoryczna. — Antropologia przedhistory-

czna. — Przegld teoryi o pocztkach Sowian w wietle wykopalisk.

Wspópracownicy: Wodzimierz Demetrykewicz, Karol Hadaczek, Jó-

zef Talko Hryncewicz.

DZIA V.

Pocztki kultury sowiaskiej.

Tre: Najdawniejsze siedziby Sowian. — Ni'jdawniejszy podzia na
szczepy. — Ustrój polityczny i prawo Sowian przed w. X. — Zawizki past-
wowe. — Kultura. — Wpyw kultur obcych.

Wspópracownicy: Alexandor Briickner, Karol Kadlec, Lud. Niederle

DZIA VI.

Historya polityczna.

Tre: ii). Historya pol i tyczna Polski przed rozbiorami (do r. 1796).

—

Historya partykularna: lska — Mazowsza — Rusi poudniowej — Litwy z Biaoru-
si — Prus — Inflant i Kurlandyi.

B). Historya porozbiorowa ziem pod panowaniem rosyjskiem. —
Historya ziem pod panowaniem austryj. (i Wielkiego Ksistwa krakowskiego) od
r. 1773. — Historya ziem pod panowaniem pruskiem ©d roku 1773. — Sprawy
emigracyjne. - Rozwój ycia polskiego poza krajami polskimi w ostatnich cza-

sach: w Aineryce,we Francyi, na Syberyi. — Rozwój samodzielnoci narodowej:
Rusinów i Litwinów.

Wspópracownicy: Szymon Askenazy, Bronisaw Dembiski, Ludwik
Finkel, Aleks. Jabonowski, Józef Kallenbach, Jan Kochanowski, Wadysaw Ko-
nopczyski, \Modz. Kozowski, Stanisaw Krzyanowski, Wad. Mickiewicz, Hen-
ryk Mocicki, Fryderyk^Pape, Franciszek Popioek, Stanisaw Smolka, Wacaw
Sobieski, Wadysaw Studnicki, Cyryl Studziski, Adam Szelgowski, Adam
Szymaski, Wacaw Tokarz, Stanisaw Zakrzewski.

DZIA VII.

Geografia historyczna.

Tre: A). Geografia polityczna przed rozbiorami. Plemiona na
obszarze póniejszej Rzeczypospolitej, obszary przez nie zajte i granice tych



obszarów. — Granice pastwa polskiego (z Litw i Rusi). — Podziay polityczne

pastwa polskiego (administracyjne i sdowe;. — Podziay polityczne Litwy
i Rusi, — Podziay Prus i ich granice. — Podziay Inflant i ich granice,

B). Geografia polityczna w epoce porozbiorowej. Podziay po-

lityczne ziem pod panowaniem rosyjskiem, austryuckiem i pruskiem.

C). Opis historyczny ziem polskich: Korony, Litwy, lska, Prus,

Inflant etc.

Wspópracownicy: Ignacy Baranowski, F^ranc. Bujak, Józef Buzek,

Bronisaw Chlebowski, Witold Kamieniecki, Stan. Kutrzeba, Micha Rostworow-
ski, Stan. Zakrzewski,

DZIA VIII,

Statystyka,

Tre: A). Statystyka w epoce przedrozbiorowej. Zaludnienie

MV rónych epokach, — Podzia stanowy i zawodowy ludnoci, — Statystyka fi-

nansowa i skarbowo pastwa. — Statystyka handlowa. — Statystyka rolnicza. —
Statystyka miast i wsi,

B). Statystyka ludnoci p olsk lej w epoce porozbiorowej, Stan

fizyczny i prawny ludnoci w cigu XIX w. — Rozmieszczenie ludnoci. — Sto

sunki zawodowe i kulturalne. — Statystyka narodowociowa i wyznaniowa. —
Ruch ludnoci.

Wspópracownicy: Józef Buzek, Wodz, Czerkawski, Kazim, Wad.
Kumaniecki.

DZIA IX,

Stosunki gospodarcze,
,

Tre: A). Stosunki gospodarcze przed rozbiorami. Pogld
ogólny na przewodnie idee gospodarcze w rónych epokach. — Stosunki gospo-

darcze w Polsce pierwotnej. — Puszcze, myliwstwo, bartnictwo w Polsce re*

dniowiecznej i póniejszej. — Rolnictwo, — Hisiorya uprawy rolin gospodar-

skich, — Historya hodowli zwierzt. — Historya narzdzi rolniczych. — Górni-

ctwo, — Rozwój handlu, — Cfa. — Komunikacye, — Polityka handlowo-prze-

mysowa. — Przemys przed powstaniem organizacyi cechowej, — Przemys ce-

chowy, — Przemys na wielk skal (nakadowy, fabryczny). — Waluta i stopa

mennicza. — Kredyt i banki. — Historya cen, — Miary i wagi.

B). W epoce porozbiorowej. Pogld na ogólny rozwój stosunków

ekonomicznych w ziemiach polskich. — Rozwój stosunków gospodarczych w zie-

miach pod panowaniem rosyjskiem : rolnictwo, przemys i górnictwo, handel,

kredyt, komunikacye, — To pod panowaniem austryackiem: (rolnictwo, prze-

mys i górnictwo, handel, kredyt, komunikacye). — To pod panowaniem pru-

skiem: (rolnictwo, przemys i górnictwo, handel, kredyt, komunikacye).

Wspópracownicy: Franc. Bujak, Wodz. Czerkawski, Stanisaw Estrei-

cher. Stanisaw Grabski, elislaw Grotowski, Maryan Gumowski, Stan. Kozicki,

Karol Krzotuski, Adam Krzyanowski, Stan. Krzyanowski, Stan. Kutrzeba, Je-

rzy Michalski, Jan Ptanik, Józef Rostafiski, Kazimierz Zimmermann.

DZIA X.

Ustrój prawny i spoeczny.

Tre: .4). Przed rozbiorami. Historya róde prawa w Polsce i na Li-

twie. — róda praw obcych w Polsce obowizujcych. —
- Rozwój organizacyi

spoecznej i politycznej. — Prawo sdowe: karne, procesowe i prywatne.



B). W epoce porozbiorowej. Ustrój prawny i spoeczny na ziemiach

polskich pod panowaniem rosyjskiem: a) do upadku powstania 1863, i^) urz-
dzenia wspóczesne (po r. 1863), c) przegld waniojszjch róde prawa (zwasz-

cza kodyfikacyi). — To — pod panowaniem auslryackiem: a) do r. 1818,

6) urzdzenia wspóczesne (od r. 1848), c) przegld waniejszych róde prawa
(zwaszcza kodyfikacyi). — To — pod panowaniem pruskiem: a) do Kongresu

wiedeskiego, &) urzdzenia wspóczesne (od r. 1815), c) przegld waniejszych

róde prawa (zwaszcza kodyfikacyi). — Prawno-polityczne warunki stosunków

midzydzielnicowych w cigu w. XIX.

Wspópracownicy. Oswald Balzer, Józef Buzek, Przemysaw Dbkow-
ski, Stanisaw Estreicher, Marceli Handelsman, Stanisaw Kutrzeba, Micha Ro-

stworowski.

DZIA XI.

Koció.
Tre: A). Przed rozbiorami. Rozwój zewntrzny Kocioa aciskiego

(przyjcie chrzecijastwa, metropolie, biskupstwa, parafie, statystyka kocioów,'

stosunki z Rzymem, stosunek do pastwa, przywileje, majtek, walka z herezy,

etc). — Zakony i kongregacye. — Sdownictwo i prawo kocielne polskie. —
Suba boa (kult. liturgia, wita etc). — Zycie kocielne (obyczaje kleru, kate-

cheza, duszpasterstwo, praktyki religijne, bractwa). — Koció grecki (przed Uni
i po Unii). — Koció ormiaski. — Rónowiercy. — Wyznania nie chrzecija-

skie (ydzi, mahometanie etc).

B). W epoce porozbiorowej. Rozwój kocioa rzymsko-katolickiego

na ziemiach polskich w cigu XIX w. (dzieje lewntrzne, zakony i kongregacye,

sdownictwo, suba boa, ycie kocielne etc): a) pod panowaniem rosyjskiem,

6) pod panowaniem austryackiem, c) pod panowaniem pruskiem. — Koció gre-

cko-katolicki i koció praw^osawny na ziemiach polskich. — Dyssydenci. — ydzi.

Wspópracownicy: Wadysaw Abraham, Majer Ballaban, X. Wady-
saw Chotkowski, X. Jan Fijaek. X. biskup Likowski, Maciej Loret, J. Machlejd,

Wilhelm Rolny, Mojesz Schorr, Wacaw Sobieski, Antoni Wysouch, Stan. Za-

chorowski.

DZIA. XII.

Szkolnictwo.

A). Przed rozbiorami: Szkolnictwo redniowieczne kocielne. — Uni-

werbv ot krakowski do koca XVIII w. — Polacy nn uniwersytach obcych. —
Szkoy od uniwersytetu zalene i szkoy parafialne. — P?Icoiy dyssydentów i pra-

wosawnych. — Szkoy innowierców. — Szkoy jezuickie i pijarskie. — Akade-
mia lwowska, wileska, zamojsk.", kijowska etc. — Koraisya edukacjjna.

JB). W epoce porozbiorowej. Rozwój szkó wyszych, rednich, ludo-

wych i zawodowych pod panowaniem rosyjskiem, austryackiem i pruskiem.

Wspópracownicy: Józef Bieliski, X. Jan Fijaek, Ludwik Finkel, Sta-

nisaw Kot, Stanisaw Karwowski, Henryk Merczyng, Mojesz Schorr, Wady-
saw Smoleski.

DZIA XIII.

rodki owiaty (poza szko).
Tre: Rozwój drukarstwa i ksigarstwa (wraz z rzecz o cenzurze). —

Rozwój czasopism. — Archiwa. — Biblioteki. — Zbiory naukowe i muzea z za-



•kresu nauk cisych i przyrodniczych oraz z zakresu nauk humanistycznych. —
Towarzystwa naukowe, literackie, artystyczne etu. — Teatr i misterya w Pol-

sce. — Popularyzacya wiedzy (towarzystwa owiaty, tanie wydawnictwa, wy-

kady etc.)

Wspópracownicy: Ludwik Bernacki, Wilhelm Bruchnalski. Zygmunt

Celiohowski, Karol Estreicher, Bronisaw Gubrynowicz, Wiktor Hahn, Feliks Ko-

neczny, Józef Korzeniowski, Jan Kuchaizowski, Edward Niezabitowski, Julian

Pagaczewski, Wad. Smoleski, Teodor Wierzbowski.

DZIA XIV.

Obyczaj.

Tre: A). Historya obyczaju przed rozbiorami. Obyczaj w Polsce

redniowiecznej. — Obyczaj od w. XVI do koca w. XVIII: ycie dworskie;

mieszkania, ubiory, sprzty, ycie szlachty w domu i poza domem; wiat szko-

larski; ycie mieszczaskie; ycie chopskie. — Wierzenia, czary, legendy, przy-

sowia, etc. w dawnej Polsce.

B). Obyczaj w epoce porozbiorowej. Warunki ycia (osady, chata,

podwórze; odzie, uczesanie; opa, wiato; potrawy i napoje). — Praca (narz-

dzia i czynnoci rolnicze, myliwskie, rybackie; rzemiosa, przemys, handel). —
Zwyczaje rodzinne, ssiedzkie, zawodowe, religijne, szkolne. — Zwyczaje prawne
(rodzina, wasno, spadek, prawo karne i proces etc). — Obyczaje codzienne,

doroczne, witeczne; urodziny; wesele, pogrzeb. — Zabawy (dzieci, chopców
i dziewczt, dorosych: tace, widowiska, szopki etc). — Sztuka ludowa: a) bu-

downictwo i zdobnictwo (rzeba, ornament, hafty, wycinanki); b) muzyka (in-

strumenty i melodye). — Twórczo umysowa (pieni, powieci, banie, gadki

i fraszki, anegdoty, arty, zagadki, przysowia). — Wierzenia (pocztek i koniec

wiata, siy przyrody, czary i czarownicy, istoty mityczne, potwory, wieszczby,

lecznictwo). — Wiedza (znajomo przyrody, liczenie czasu i rzeczy, kraje i ludy,

przyszo, wiat, ycie ludzkie i t. p.).

Wspópracownicy: Helena d'Abancourt, Majer Ballaban, Wodz. Bu-
giel, Franciszek Bujak, Adolf Chybiski. Marceli Handelsman, Ludwik Krzywicki,

Jan o, Wadysaw oziski, Szymon Matusiak, Jan Ptanik, Stan. Woje. Tylicki,

Maryan Udziela, Seweryn Udziela.

DZIA XV.
Wojsko i wojna.

Tre: .4). Przed rozbiorami. Okresy rozwoju sztuki wojennej. — Or-

f^anizacya si zbrojnych (tworzenie, skad, podzia, liczba, administracya, zaopa-

trzenie etc). — Uzbrojenie i rodzaje broni. — Budownictwo wojenne. — Mary-

narka- — Taktyka i strategia. — Kozaczyzna.

JS). W opoce porozbiorowej. Organizacya legionów. — Wojsko za

•<}zasów Ksistwa warszawskiego i Królestwa kongresowego.

Wspópracownicy: Nazwisk.i bd podane póniej.

DZIA XVI.

Historyczne nauki pomocnicze.

Tfed Pftleografia (rkopisy, dyplomy, materyal pisarski, filicrranj', histo-

ryk pisma eto). -^ Dyplomatyka (dyplomy publiczne i prywatne, kancelaiye
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monarsze, metryka koronna i litewska, jzyk, chronologia). — Sfragistyka. —
Heraldyka. — Numizmatyka. — Ordery i tytuy.

Wspópracownicy: Adam Chmiel, Maryan Gumowski, Stanisaw Krzy-
anowski, Wadysaw Semkowicz.

DZIA XVII.

Sztuka I Muzyka.

Tre: Pogld na okresy rozwoju sztuki polskiej. — Architektura. — Bu-
downictwo drewniane. — Malarstwo. — Rzeba. — Reprodukcya artystyczna. —
Przemys artystyczny. — Sztuka ruska. — Sztuka ormiaska. — Sztuka ydow-
ska. — Muzyka.

Wspópracownicy. Jan Booz Antoniewicz, Majer Ballaban, Adolf Chy-

biski, Franciszek Klein, Feliks Kopera, Wacaw Krzyanowski, Leonard Lepszy,

.lerzy Mycielski, Henryk Opieski, Juljan Pagaczewski, Ludwik Puszet, Kazimierz

Skórewicz, Tadeusz Szydowski, Adolf Szyszko Bohusz.

DZIA XVIII.

Literatura pikna.

Tre: Pogld na okresy rozwoju. — Poezya polska redniowieczna. —
Poezya humanistyczna aciska. — Poezya polska (liryczna, satyryczna, epiczna,

dydaktyczna etc). ~ Rozwój dramatu i komedyi. — Powie, literatura anegdo-

tyczna etc. — Pamitniki. — Krasomóstwo. — Panegiryki i listy. — Krytyka

artystyczna. — Dawna poezya ruska.

Wspópracownicy: Wilhelm Bruchnalski, Alex. Bruckner, Bronisaw

Chlebowski, Ignacy Chrzanowski, Tadeusz Grabowski, Bronisaw Gubrynowicz,

Wiktor Hahn, Józef Kallenbach, Maurycy Mann, Tadeusz Sinko, Stanisaw Tar-

nowski, Józef Tretiak.

DZIA XIX.

Literatura naukowa.

Tre. Filozofia i pedagogia. — Jz,ykoznawstwo. — Teologia i kazno-

dziejstwo (z uwzgldnieniem ruskiej teologii w dawnej Polsce). — Prawo. — Eko-

nomia. — Literatura polityczna. — Nauka historyi: dziejopisarstwo; historya li-

teratury i sztuki; wydawnictwa róde. — Geografia i podróe. — Etnografia. —
Oryentalistyka w dawnej Polsce. — Literatura wojskowa. — Nauki cise (fiz.

matem.) i techniczne. — Nauki przyrodnicze. — Medycyna. — Gospodarstwo. —
Zestawienia statystyczne z zakresu twórczoci hterackiej i naukowej (ilo dru-

ków, ilo rzeczy oryginalnych, przekadów, daty co do rónych gazi produkoyi

umysowej etc).

Wspópracownicy: Ludwik Birkenmajer, Micha Bobrzyski, Samuel

Dickstein, X. Jan Fijaek, Ludwik Finkel, Franciszek Giedroy, Stanisaw Grabski,

Wiktor Hahn, Wadys. Heinrich, Tad. Korzon, Feliks Kucharzewski, Stanisaw

Kutrzeba, Józef Rostafiski, Witold Rubczyski, Ludomir Sawicki, Adolf Suli-

gowski, Stanisaw Tarnowski, Roman Zawiliski.



Dotychczas wyszy:

Encyklopedya polska. Tom I. Kraków, 1912. w 8-ce, stron 686

/z 36 mapami i 15 rycinami). — Cena 25 K. — 1060 Rb. — 2150 M.

Zawiera: Dzia I. Geografia fizyczna ziem polskich. —
Dzia II. Charakterystyka fizyczna ludnoci ziem polskich

i dzielnic ociennych.

Encyklopedya polska. Tomu IV cz 2-ga. Kraków, 1912. w 8-ce^

str. 222. — Cena 7 K. — 3 Rb. — 6 M.

Zawiera: pocztki kultury sowiaskiej.

W druku znajduj si:

Encyklopedya polska. Tom II oraz Tom III (razem okoo 4&

arkuszy druku).

Zawieraj: Jzyk,

NAKADEM AKADEMII UMIEJTNOCI.
SKAD GÓWNY ZNAJDUJE SI W KSIGARNIACH: GEBETHNER
I WOLFF: WARSZAWA, LUBLIN, ÓD. - G. GEBETHNER I SP.
KRAKÓW. - POLISH BOOK IMPORTING Co, INC.: NEW YORK.
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